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গ্রন্থার্পণ। 

প্রীতিভাজন শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

প্রিয়সহৃদরেষু। 

আর্য ! 

আপনার সাহিত্যে বিশেষ অধিকার আছে 
বলিয়া এই অভিনব *সাহিত্যমঞ্জরী” নামক গ্রস্থ- 
খানি আমি আপনাকেই অর্পণ করিলাম । বিশে- 

তঃ% এই গ্রস্থ কতদূর আদরের সামগ্রী হইয়াছে, 
_ তাহ! জানিনা, সেই জন্য ইহাকে এককালে সাঁধাঁ- 

রণের হস্তে দিতে আমার সাহস হয় না, আপনায় 
হস্তে দিলাম, আপনার সংশ্রবে ইহা যে খানে 
যাইবে আদরে পরিগৃহীত হুইবে। ফলতঃ, ইহা 
আপনাঁকেই দিবার যোগ্য, মঞ্জরী অতি কোমল; 
আপনার ন্যায় কোমল ও মধুর প্রকৃতিবিশিষট 
লোকের নিকটে ইহার রক্ষা হওয়া সম্ভব। 

ইতি শ্রীনবীনচন্দ্র দতস 

সহ্ছদয় নিবেদন 



বিজ্ঞাপন । 

বঙ্দবিষ্ঠালয়ের উচ্চশরেণীস্থ বালকণণের"সাহিত্পাঠোপপ 
ঘোমী গ্রন্থ অতি বিরল এই দেখিয় এই পুস্তক প্রণয়ন 
করিতে প্রবৃত্ত হই | সময়ে সময়ে আমার যে সকল শীষ্ঘ- 
প্রবন্থ পত্রিকাঁদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 

কয়েকটী নির্বাচন করিয়া! ও ছুই একটী বিষয় শুভকরী 

তিক, রছস্য-মন্দর্ড প্রভৃতি হইতে পরিবর্তন পূর্র্কক উদ্ধৃত 
করিয়। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদ্ধগবস্ব গুলি 
প্রায় নমুদারই সঙ্কলিত| এই গ্রন্থে বিশ্বাস্তর্ঘত' নানা প্রকার 
শ্রাক্কত বিষয়ের বৃত্তীস্ত, জনসমাজ সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব 

ইত্যাদি নীন। ছিতকর বিষয় সকল নিবেশিত" হইয়াছে | 

ভাষা শিক্ষাসহকারে প্রীক্কত, পদার্থ ও প্রীক্কতিক নিয়ম 

নি ক্ষণ কর| যে বালকণ্নণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
তা? বলণ বাহুল্য । এই গ্রন্থে যে কয়েকটা বিষয় লিখিত 
হইয়াছে, বোধকরি, তৎপাঠে অমূলক কম্পিত উপাখ্যান 
শি অপেক্ষা অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক! 

পরিশেষে, স্ৃততজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক 

সুজিত হইবার সময়ে আমার প্রিয় সুহৃদ ্ীযুক্ত বাবু 

ঈশ্বানচন্্র মুখে পাধ্যায় অনুগ্রহ পুর দেখিক্সখন্রিয়ছেন | 

কন্ুুকীতা। যৌড়াবাগীন, নং. 
ইং অগ্রহায়ণ | ১২৮০ মাল। ] নন চন্দ্র 

দ্ভ | 



ষ্ 

স্থুটী না 
গণ্য ।. 

পশ্চিম যাঁমে প্রক্কৃতি সন্দর্শন | 
অযোধ্যার আত্বছ্র্দশী বর্ন | - 
প্রাক্কতিক আলোচন] কি মনোহর ! 
মধুমক্ষিক্ঠ |, (শুঃ পঃ পরিবর্তিত) 
মানুষের জন্ব | 

বিদ্যা | 

স্বতিস্তান্বীবলম্বন | 
স্বদেশীনুরাখী | 
সামাজিকত! ] 

দয়! | 
বাঁতাস| শেঃ পঃ পরিবর্তিত 
শব্দ | 

প্রতিধনি | 

আঁলোক। 

. মৃগতৃষণ)। 
আগ্ি| . 

শ। 
শিশির | 

বিদ্ুৎ। (বর ঃ অঃ পরিবর্তিত) 
ভূমিকম্প | 
সে'রজগণৎ | 

রলসায়ণ | 

পদার্থ বিষ্ঠা |. 
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দ্য। 
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কোকিল | | ডি. ৪9 
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জীর্ণ তক। | ৫২ 

বিনয় শৃন্ত পুকষের প্রতি | ৬১ 

ক্ষত্রিয়দিণের প্রতি রাজ] ভীমসিংহের বহার | ৬৫ 
বাজ বাহারের হিন্দুরাণী ৭০9 

মিখিলাধিপতির আক্ষেপ বচনে লক্ষ্মণ 
শৈবচাপ ভাঙ্গিতে উদ্ভত | ৭৭ 

মেনকা ন্বপ্রযোগে উমাকে দর্শন | রঃ ৮২ 
টি ইঞ্জিয়জিত সআাঁটের প্রতি এক জিতেক্ডরিয় 
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হুদ্ধকালে কর্ণের উৎসাহবাক্য |... ০" ১৭৫ 
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| রি ক পন টখ রি 
১ শা তু ৬ 

এ 
8 মিন খু. ॥ রা ০ লা 

্প্ষ্চমযামে প্ররৃতি সন্দশন। 

রঃ আমি দশ ঘটকাঁর সময় শয়ন করিয়া 
ক্াক্ধীর পরম রমণীয় শয়ন-মন্দির এবং স্ুচাক 

1 গ্ুকোমল হুপ্ধ-ফেণনিভ শয্যা সংস্থাপিত 

হিল নখ টৈ-এক সামান্য গুহ ও তহ্ুপযুক্ত শয্যাই আমার 

এঁহিক সম্পত্তি, তখাপি দিবাঁভীথের পরিশ্রমের পর তথায় 
শরীর সংস্থাপন করিয়া আমি অনির্বচনীয় সচ্ছন্দ লাভ 
করিলাম | ভাবিতে লাঁখিলীম, আমর] যতই হীনাবস্থাঁয় 
পতিত হই না কেন, সকল অবস্থাতেই কিছু কিছু সুখ- 
ভোগ করিতে পারা যাঁয়। এই রূপ চিন্তা করিতেছিলাম». 
এমত সময়ে নিদ্রা আসিয়া সহসা আমার নয়ন-যুখল 
অধিকাঁর ও চৈতন্য হরণ করিল | গুকতর পরিশ্রমের পর 
প্রায়ই প্রথাঁট নিদ্রা হইর| থাকে, সুতরাং আমি ক্লান্তি- 
হারিণী ন্ুঘুপ্তির মনোরম আবেশে অভিভূত হইয় যামিনী- 
যাপন করিলাম। ছয় হোর] নিদ্রী হইলেই আমার যথেষ 
হয়, সুতরাং চারিটার অব্যবহিত পুর্েই আমার নিদ্রা 
ভঙ্গ হইল | অতি সুনিদ্রা হইয়াছিল বলিয়! তৎকালে 
আমার আর কিছুমাত্র জড়তা বা আলম্ত ছিল না| দেখি- 

ূ 



২ সাছিত্যমঞ্জরী | 

1ম, জমুদীয় ক্লান্তি দরীভূত সছ্ হু . এবং মন প্রসন্ন ও 

আনন্দে আপ্লাবিত হইয়] নারিকেল করিততছে | 

| নর ডিভি 4নতালত বিতৃষ্ণী 

পাচ্ছি বপছেরে টিয়। দণ্ডায়- 

মান হইলাম। দেখিলাম, তখন প্রকৃতি এবঃআস্চই 
ধারণ করিয়াছে। পৃথিধী শীতল জজ 
জ্যোতমাজালে দিগত্ত উদ্ভাসিত হঈয়াটিপনারারাি তা 
গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিলোলে পাদপগুররারারাররারা 

সঞ্চারিত ও তদ্দীর দিক্সকল এক সপে * 

শব্দায়মীন হইতেছে | চতুর্দিগে দৃষ্টিপাত বারি 
নব আনন্দ অনুভব করিলাম বোধ হইলেন 

দিথলয়ের কেন্দ্র স্বরূপ দণ্ডীয়মান রাহি বা দবা- 

ভাণে এ বলয়াঁকার দিগ্কাগুল যত বিস্তীর্ণ দেখায়, আলো- 

কের স্বপ্পত। প্রযুক্ত তখন তাহাকে তদপেক্ষী অনেক সঙ্কুচিত 

বোধ হুইল 1: যাহা হউক» তদ্বীর1 দৃশ্যের শোভা! 

বর্দিত বই খর্ব হয় নাই! জআধিঃর যখন আমি উর্ধে 

দূর্টি নিক্ষেপ করিলাম, তখন আমার আহ্লাদের আর 

পরিনীমণ রহিল না| দেখিলাম নভোঁমগুল ক্রমশঃ 

অবনত হইয়1 দিগ্রলয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং 

তখাঁয় ভুলোৌক ও ছ্ালৌক যেন একত্র সংযুক্ত বৌধ হই- 

তেছে। অচিরাঁতিক্রীন্ত বর্ষীকাঁলীন নীল নীরদচয়ের আঁব- 

রণ হইতে মুক্ত হওয়াতে, আঁকাঁশ মনোহারিণী অসিশ্যাম- 

শোভা ধারণ করিয়াছে যদিও প্রারটকাঁলীন জলদা- 

_খলীর অপুর্ব নীলিমা ও আড়ম্বরে আমি প্রীতি লাভই 



পশ্চিমযামে প্রকৃতি সন্দর্শন| ৩ 

করিয়! থাকি, তথাপি একাদিক্রমে অনেক দিন সেই 

সৌন্দর্য্য জন্দর্শন করিয়1 এখন শরতের মেঘমুক্ত অস্বরের 

সহজ আঁনীল আশভার শোৌভীঁয় অধিকতর আনন্দ হইতে 
লাঁশিল| তাদৃশ স্বচ্ছ নভোৌমগুলের মধ্যস্থলে, ঠিক আমার 
মন্তকোৌপারি সমুজ্জল ন্ুুধাতশুমণ্ডল, তথা হইতে দিত 
রশ্মি বিকীর্ণ করিয়। ভুবন আলোকময় করিতেছিল ও তাঁ- 
হার চতুঃপীর্শে হই চাঁরিটী মাত্র অতি উজ্জল নক্ষত্র শৌভ 
পাইতিছ্িল; অপরাপর সমুদায় এ্রহুনক্ষত্র নিশংকরের 

সর্বাতিশাঁয়ী জ্যোতি প্রভাবে জান হইয়! আত্মগোপন 
করিয়াছিল | ফলতঃ, অন্তরীক্ষকে বোধ হইতে লাশিলঃ 

যেন একখাঁনি আনীল চন্দ্রাতপ ও তাঁহার মধ্যস্থল হীরক 
মনিতে গুন্ষিত হইয়াছে | 

কম্পনাশক্তি মধ্যে মধ্যে অনির্কচনীয় আনন্দ বিতরণ 
কররাঁ খাঁকে, সেই আনন্দ বস্ততঃ অসুলক হইলেও ইক্ড্রিয়- 

ভোগ অপেক্ষা? তাঁহ। দৌবস্পর্শ শুন্য ও অধিকতর হৃদয়- 

গ্রাহী | আমার মনে হুইল, যেন আমি এক অর্দ গৌলারুতি 
বিস্তীর্ণ বিনোদ ঘৃছে উপবিষ্ট রহিয়াছি-_দিগ্লয় যেন 

প্রানাদকুট্টিমের পরিধি এবং নভোমগুল তীহাঁর ছাদ, 
চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ তথায় দীপমালার কার্য করিতেছে» এবং 

গন্ধব্ছ মন্দমন্দ বীজন করিয়) আমার সেব| করিতেছে | 
আবার, নিশীতুষাঁর বিটপিশণের উন্নত পল্লব হইতে 

নিন্নশ্থিত পল্পবের উপর বিন্দু বিন্দু পতিত হুইয়! এক 
অশ্রল্তপ্র্্ব মধুর ধনি উৎপন্ন করিয়। আমার রর্ণস্থখ 

জন্াইতেছে | বীণ, বেঞু প্রভৃতি বাগ্ভভাগ্ডের ধমির 



৪ সাঁছিত্যম গ্ররী | 

্যাঁয় উক্ত নৈসর্থিক শব্দের মুর্ঘনা ব1 লয়বিশেষ ছিল 
ন1 বটে, তথাপি তাহার মাধুর্য্যে আমি মোহিত হুই- 
লাম | এই নিকপম প্রাসাদ মধ্যে খাঁকিয়া আমি আপ- 

নাকে রাঁজীধিরাজ অপেক্ষাও অধিকতর এশ্বর্ধযশলী 

ও সেখভাগ্য-সম্পন্ন মানিলাঁম, এবং আমীর জঅন্তো- 
যের নিমিত্ত যিনি এ সমস্ত সুখসাধন সাঁমশ্রী প্রস্তুত 

করিয়! রাঁখিয়াঁছিলেন, কতজ্ঞচিত্তে তীহার শতসহঅ বার 

ধন্যবাদ করিলাম | 

আহ সেই সময়ের ভাঁব কি চমৎকার ! তাহ নিশীথ 

সময়ের ম্যায় প্রগাঢ় ও ভয়ঙ্করও নছে+ এবং প্রীতঃকী- 

লের স্যাঁয় নিরবস্ছিন্ই আমোঁদ-ভূয়িষ্ঠও নহে। ঘোরা 
তামদী নিশীখিনীর মধ্যভাঁথে বোঁধ হয়ঃ কেবল জমস্ত 

সংসার কালের করল কবলে পতিত হইয়াছে, আঁবাঁর 

রজনী অবসাঁনে, দিবাঁভীগে বোধ হয় যেন বিষয়-আঁসবে 

সংদাঁর উন্মত্ত হইয়! নাঁচিতেছে | কিন্তু এখন প্রকৃতিকে 

দেখিলে বৌধ হয়ঃ যেন শান্তিবিধায়িনী বিভাঁবরী 

বস্তুমাতাঁর অন্তানদিগীকে শী্তিবিধান ও মিপ্ধ করিয়া 

ধীরে ধীরে পলায়ন করিতেছে । এই শেষ যামিনী কি 

রমণীয় কাঁল ! এই সময়ে সকলই প্রশীস্ত | আমাঁদের মনে 

সাংসারিক চিন্ত। এখনও স্থান পায় নাই, কর্ণ বধির করে 

এমন যে বিষয়-কোঁলাহল, এখনও তাহ? আরন্ত হয় নাই, 

কর্ম-ক্ষেত্রের দ্বার এখনও মুক্ত ছয় নাই | সমস্ত দিবসের 

মধ্যে প্রক্কতি এক সময়েও এমন মধুর ভাব ধারণ করে না, 

এই'সময়ে সকলই মধুময় পবিত্র ও পরমার্থ রসে পরিপুরিত। 



প্রভাত বর্ণন | 

শেষ যামিনীর এই রূপ অপুর্ব শৌভায়, যে ব্যক্তি সেই 

স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ দেখিতে না পায়, 
তাহার হৃদয় পাষাণ এবং যাহারা আলস্তের আলিঙ্গনে 

আবদ্ধ থাঁকিয়। অধিক বেলণ পর্য্স্ত শয্যায় ইতস্ততঃ করে 

ও এ পবিত্র শেি। সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়, তাঁহার নিতান্ত 
হতভাগ্য ৮ 

প্রভাত বর্ণন। 

গত নিশী। হেরি উ্1 করে আগমন | 
পূর্ব ভাগে রক্ত রাঁগে রীঙ্গিল গগণ ॥ 

দেখি দিন হল ক্ষীণ নিশীকর-কর | 
এক একে লুকাঁইল তাঁরকা-নিকর ॥ 

তমোময় বেণুবনে বমিয়ী কুলায়। 

হেরি ভোরে সুখ ভরে ফিঙা গান গীয় ॥ 

অপ্প অপ্প অন্ধকারে সমারত প্রায়। 

পুর্ব দিকে পীদপের মাথা! দেখা যায় ॥ 

মন্দ মন্দ বহে ধীর শীতল সমীর | 

সেবনে মে সমীরণ যুড়ায় শরীর ॥ 

পড়িছে শিশির বিন্দু পাতীয় পাঁতীয় | 

শোঁভিছে সুন্দর অতি মুক্তীফল প্রায় ॥ 

ললিত পঞ্চম স্বরে ডাকিল কোকিল |. 

জাখিল জগৎ বানী পুরিল অখিল ॥ 



সঅাহিত্যমঞ্জরী | 

তকশাখে বলি সুখে পাখী করে গান । 

শুনি সে ব্ুধার স্বর যুড়াইছে কাঁণ ॥ 

উদিত অকণ সহ তকণ তপন 

উত্তপ্ত কাঁঞ্চন কান্তি লান্থিত বরণ ॥ 
দীস্তিমান্ ভীম ভাতি ভুবন ভরিল | 
আলোকে ভূলোঁকলোকে পলকে পুরিল ॥ 

ফ্ুটিল কুম্তম কলি কাননে উদ্ভানে | 
ছুটিল সৌরভ অলি ধায় মধুপাঁনে ॥ 

মুদিত কুমুদ-কুল প্রফুল্ল কমল | 
তোষাঁমোদী সম ভ্রমে ভ্রমর সকল ॥ 

উদিছে তরঙ্গ রঙ্গ সরসী সলিলে | 
হেলিছে হ্রলিছে পদ্ম মৃছুল অনিলে ॥ 

তটিনীতরন্জে রঙ্গে অঙ্গ ভাঁসাইয়11 
ভ্রমিছে মরালদল ভাকিয়4 ভাঁকিয়া ॥ 
ধীরে ধীরে ভ্রমে ভীরে বলাকীর দল | 
ডাকিছে ভাঁসিছে জলে সাঁরস সকল ॥ 
রাখাল গোপাল লয়ে নীচিতে নাচিভে | 

চলিল মাঠেতে সবে প্রফুলিত চিতে ॥ 

বষভ লাঙ্গল আদি লয়ে অতি সুখে । 
চলিছে ক্ষকগখীণ ক্ষেত্র অভিমুখে ॥ 

দেখিরণ গ্রভীত শোভন? এই মনে হয়। 

শিশুকাঁল সকলেরি অতি ্ুখমর ॥ 



সাহিত্মঞ্জরী | ৭ 

অযৌধ্যার আস্বাছু্দশ! বর্ণন। 

কুশাবর্ভী নগরীর রাঁজগাসাদের শযা-গুহে একদ 

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ শয়ান আছেন; 

রাত্রি প্রায় ছুই প্রহর; দীপশিখা চঞ্চল ভাবে মৃদ্রমন্দ 

জ্যোতি প্রদান করিতেছে ; পরিজনের। সকলেই সুপ্ত, 

কেবল তিনি মাত্র জীগ্রৎ ছিলেন | এমন সময়ে বিরহিণী- 

বেশ-ধাঁরিণী একটী রমণী মহারাজের জয় হউক বলিয় 
বদ্ধাঞ্জলি হইয়! তীহাঁর সন্মুখে দণ্ডারমান হইল | গৃহের 
দ্বার কদ্ধ ছিল, তখাঁপি তাহার মধ্যে এক জন অপরিচিত 

রমণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া? রাঁজ। অতান্ত বিস্মিত 

হইলেন, এবং ঈষৎ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, আমার 
ঘরের দ্বার কদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি তুমি অনায়াসে প্রবেশ 

করিয়াছ, অথচ তৌমার কোন যোখ্ী প্রভাব দেখিতে্ছি 
না; কিন্ত হিমসেকে নলিনী যেমন মলিন। হইয় যাঁয়। 
তদ্রপ তুমি বিরহিণীর আকার ধারণ কারয়। লাবণ্য হীন! 
হইয়াঁছ | -অতএব ছে শুভে! বলতুমি কে? কাহারবা 

পরিগ্রছ ? কি জন্যই বা আমাঁর নিকটে আিয়াছ? রঘু- 
বংশীয়দিগের মনোরৃতি পরদারে বিমুখ এই কথাটী স্মরণ 

রাঁখিয়? আনুপুর্বরক আত্মরত্তাস্ত বর্ণন কর |” রামাত্বজের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অবলণ বলিলেন | “মহারাজ! 

তোমার পিতা বিন! দৌঁষে যাহাকে পরিত্যাগ করিয়ী সমস্ত 

প্রজীরে সমভিব্যাহাঁরে লইয়া গোৌঁলকধামে গীমন করিয়া 

ছেন; আমি সেই অযোধ্যা পুরীর অধিদেবতা, সপ্প্রতি 



৮ সাহিত্যমঞ্জরী | 

অনাথ হুইয়াছি। পুর্বে তোমার পুর্বপুকষেরী আমীকে 
এরূপ সমৃদ্ধিশীলিনী কক্সিয়াছিলেন, যে অলকাপুরীও 

আমার নিকটে দীড়ীইতে পাঁরিত না; কিন্তু ছে প্রবল 
প্রভাপ স্র্ধ্যবংশীয় রাঁজন্! তুমি বিদ্ামাঁন থাঁকিতেও 

আমার এরপ হূর্দশ হইল 1১ 

্র্য্যাস্তের পর কখন কখন উগ্র বাত্য দ্বারণ ৫মঘ সকল 
সর্ধালিত হইয়] গণণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে যেমন মধুর 

প্রদেোষ কাল শৌভাহীন হয় ; আঁমাঁর প্রভুর অবিষ্মীন- 
বশতঃ শত শত রাজপ্রাসাদ ও দীর্ঘ দীর্ঘ প্রাচীর পতিত ও 

পর্য্যন্ত হইবায় অবিকল তত্রপ ষ্রীত্রষ হুইয়শছে | অশ্রে যে 
রাজপথে অভিনারিকাগণ সুপুরপ্বানি করিতে করিতে রত্বরী- 

লৌক বিস্তার করিয়। প্রিয়তমের অন্বেষণে গমন করিত, এখন 

সেই রীজমার্গে শৃীলের1 মুখোশ্খিত উল্কালোকে আমিষ 

ভান্বেষণ করিয়? বেড়ীইতেছে | অশ্ট্ে যে দীর্ধবীকাঁর জলে 
প্রমদশণণ করাস্ফীলন করিলে ধীর পনি উদ্গীত হইত, 

সপ্প্রতি সেই বাগীনীরে বন্য মহিষের শৃঙ্গীঘাঁৎ করিয়া 

কর্কশ শব্দ বিস্তীর করিতেছে । অশ্রে যে দকল ময়ুর 

মৃদঙ্গের মধুর ধনি হইলেই অমনি পুচ্ছ বিস্তার করিয়। ন্ৃত্য 

করিত, এখন মনেই কলাপীসমুহ মকজশব্দাভীবে ন্ৃত্য 

পরিতাণ করিয়াছে, তাহাঁদের আবাঁস-যস্টি ভাঙিয়' 

পড়িয়াছে, দাবানলে কলাপচক্র পুড়িয়। গিয়াছে, এখন 

বনবছিররক্ষের ডীলে বসিয়া রহিয়াছে । অশ্রে যে সৌপান- 
পথে রমণীগণ অশর্জ অলক্তাঁক্ত পদক্ষেপণ করিয়। দ্বিতল 

গেছে গমন করিত, ইদানী মেই পিঁড়িতে শার্দ,লের। 



অধোধ্যাঁর আত হুর্দশী বর্ণন | ৯ 

হরিণ দেছ জদ্ভ বিদীর্ণ করিয়| কধিরলিগু পদ বিক্ষেপ 
করিতেছে | করী পদ্মবনে অবতীর্ণ হইয়াছে ও করেণু 
আমিয়1 তাঁহার মুখে মৃণীল-ভঙ্গ তুলিয়। দিতেছে, এই 
ভাঁবের চিত্র আশ্রে গ্ুহের শৌভা1 জঅম্পাদন করিত, অধুন 

সেই চিত্র-হ্ছিপকে সিংহের প্রক্কত হস্তীজ্ঞানে রাগৌজ্জ্বলিত 

হইয়| নখাক্লুশীঘীতে তাহাদের কুস্ত বিদীর্ণ করিতেছে । 

আগ্রে স্ত্তোপরি যৌধিৎজাঁতির যে সকল দক্ময়ী প্রাতি- 

বাঁতন। নান বর্ণে সুশোভিত ছেল, এক্ষণে তাহাদিগের 

বর্ণ-বিস্তাস উঠিয়া খিয়1 ধুসর বর্ণ হইয়াছে, এবং সর্পকঞ্চুক 
স্তনৌপরি পতিত হইয়1 স্তনাঁবরণ হইয়াছে। অশ্রে যে 

হর্্ের চুর্ণোপরি চন্দ্রালৌক পতিত হইলে অতিশয় দর্শ- 
নীয় হুইত, কালক্রমে সেই সকল ঘৃছে ইতস্ততঃ তৃণাঙ্কুর 
উদগত হইয়াছে ও শৈবাল ধরিয়। মলিন হুইয়। গিয়াছে | 

স্ৃতরাং অশুমালীর কিরণমীল) মুক্তাঁমালার ন্যায় বিশুদ্ধ 

হুইলেও তাহাতে আর প্রতিফলিত হইতেছে না| আশ্রে বে 

সকল উদ্যান-লতার শীখাগুলি সদয় ভাঁবে নত্র করিয়া 

বিলাঁসীগণ পুস্পচয়ন করিত, এখন সেই সকল উপবন- 

লতিক বাঁনরতুল্য বন্য পুলিন্দকতক ছিন্নিক্কত হইতেছে | 
অগ্রে যে সকল গবাঁক্ষ নিশাকালে দীপালোঁকে আলো- 

কিত ও দিবসে কাঁমিনীকুলের মুখশোভীয় স্থশোৌভিত হইত, 
এবং রন্ধন-্শীলার প্রভূত ধুমোদামে পরিপূর্ণ খাঁকিত, 
ইদানী সেই সকল জাঁলক উর্ণনীভির উর্ণাজালে আচ্ছন্ন 

হইয়াছে | অগ্ডে যে সরব, নদীর নির্মল জলে তাদৃশ 

পোঁরবর্ধ অঙ্গে সুগন্ধি তৈল মর্দন করিয়। অবগীহন করিভ» 



১০ সাহিত্যমঞ্জরী | 

এবং বিবিধ প্রকার পুজোপহারে শৈবলিনী ভটের উদার 

শোভা] বিস্তার করিত, হ)! এখন সেই আৌতম্বতী কেবল 

বেনাবনে ব্যাপ্ত হইয়াছে 

ছে রাঘব শ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত পর্ধ্যালেোচন|! করিয়। 

আমীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়1 যাইতেছে, এ অশরণত্ণ এখন এই 

প্রার্থন1 করে,যে যেমন তৌমার পিতা মানুষীতন্থ পরিত্যাগ 
করিয় পরমাস্ম্ মৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রপ তুমি এই 

কুশাঁবন্রী পরিত্যাগ করিয়া আপনার কুল-রাজধানী উত্তর 

কোশলাঁয় গমন কর। অধোৌঁধ্য1 পুরীর এই ককণজনক 

বাক্যের অবসাঁন হইলে, কুশীবত্তীশ্বর কুশ তথাস্ত বলিয়া 

আপনার পিতভৃভূমিতে গমন করিতে প্রাতি্ত হইলেন, 

এবং অধযোধ্য। পুরীর অধিদেবতাঁও প্রফুল্ল বদনে আন্তরিক 

প্রসন্নত। প্রকাশ করিয়৷ তিরৌছিত হইলেন | 

মন্দোদরীর প্রতি দশাঁনন। 

টি কথ কহিল অয়ি রক্ষকুলেশ্বরী ? 

বীরান্গজা, বীরপত্বী, বীর-প্রসবিনী, 

বীর্ধযবতী-বশম1 যেই, তাঁর কি বক্তব্য এই, 

__ছণ কি লজ্জ) ! ছলীহল উপ্রে ফণিনী, 

স্ুধাআীবে বিধু-্রিয়। চক্দ্রিক৭ সুন্দরী | ১ 

হরদৃষ্ট মম !-_তাই ও বিধুবদনেঃ 
বিষময় সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত ! 



মন্দোদরীর প্রতি দশ 

ষ্ঠ থ। রক্ষকুলেশ্বরঃ কো
খ 

কথন নে ] লি শিং 

কিসে সেইরূপ 

এখন ত সেম ভুজহ 

সত্য রাঘবের রশে খিম্িন্জীব 

: হুইল অসংখ্য পুত্র, বহুসহখ্য যোধ, 
অসংখ্য শোকের রা রি

ল 

তরু আমি সে সকল. করি তুস্ছ বোধ 

শোকে অধীরিতে নারে স্থরেন্রের » 

পুস্ত, পেধ্র জ্ঞঁতি, বন্ধু, বান্ধব, জানা 

শোকে সমাঁচ্ছন্ন হয়ে, হীন বলখীণ, 

বর্ষে মীত্র অশ্রনীর, কিন্ত যে যথার্থ বীর, 

সে অ্বজন-হত্ত। শির ন1 করি ছেদন, 

খন শোকের অশ্রু করে না ক্ষেপণ | & 

ধঙ্িয়াছে তাপস রাঘব দৈব বলে, 

মম বংশধরগণণেঃ--এক 
এক জন, 

১৯ 



সাহিত্যমঞ্জরী | 

আনাস পদ তারে ধংসিল লম্মমণ ! 

হজে হৃদয়ে কোপ-হুতীশন জ্বলে | ৬ 

হেন হুরাচবর পাঁপি শ্রেষ্ঠ নরাধম 

চানি-স্ষি করি রাখিব জীবন % 
দাবা রুরিভিনি রসে £ কোন্ সুখ আন্বাদনে+ 

অজেয় সমরে-_নীই, বীরবাঁহু বীর, 
| পেপে যেই, সেই মেঘনাঁদ নেই, 
টয় ীবনে, বাঁর। গর্ব এ পুরীর 
িিভিীধিব নাটিল রাঘব চীর-বাঁস 1 ৮ 

এমন অমূল্য বীররত্ব-অগীণন, 
হারাইয়| আপনীর এছাীর জীবন, 

এ গ্ণ্যজীবন হায় ! কোন্ স্থখ এতাীশয়, 
রক্ষি ? ছয়েছি আমি নিম্তেজ এমন ! 

স্বপ্পেও এরূপ শ্রিয়েঃ ভেবে। না কখন 1৯ 

স্রীবুদ্দি তোমার !--ভুমি যদিও ধীমতকঈ) - 
হও স্ললোচনে»-তাই করহ বিশ্বীসঃ 



মন্দোৌদরীর প্রতি দশীনন | ১৩ 

রাঘব অখিল স্বামী, কি আর কহিব আঁকি, 

রাম যদি ঈর্খর, তাঁ ছলে বনে বাস, 

করিবে কি হঃখে? ভাল কহ দেখি সতি ? ১০ 

গ্গানন্দ চিন্ময় বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর, 

কমলা-বলভ, ধাঁর-চরণ কমল 

কমল কমল করে» যতনে সেবন করে, 

বে পদ ধ্যাঁয়েন ধানে, বোশী খবিদল, 

যে পদ সমাধি করি চিন্তেন শঙ্কর | ১১ 

হায়রে সে শ্রীপদের এই পরিণাম ! 

জমিতি প্রীস্তরে কুশীঙ্কুরে হয় ক্ষত, 

কত রক্ত ধারা বছে তরু অবোধেরু। কটছ, 

নিউীন্তই মায়ামুঞ্ধ অজ্ঞ জন মত, 

গৌলকের পতি, এই দীশরধী রাম | ১২ 

ভাঁসায়েছে সে কুহুকী সিন্ধজলে শিল 
আশ্চর্য্য কি, নল-করম্পর্শে শিল1 ভাসে, 
শুদ্ধ গৌতমের বরে, পদরজ দানে করে, 
শিলানয়ী অহল্যারে মাঁনবী, প্রকাশে, 

র/মের এমন তাতে কিবন দৈবলীল। ! 

এীন্্রজালে মুগ্ধ হয় রমণীর মন, 
চতুর স্বিজ্ঞ তাতে উদ্ভ্রীন্ত না হয় ! 
৮) 

মিরা 



১৪ সীছিত্যমঞ্জরী | 

রাম যদি বিভু হবে, ভরত কি জন্তে তবে, 

দিবে তাঁরে জনশূন্য অরণ্যে আশ্রয় | 

কেন ব্যাধ বেশে বনে করিবে ভ্রমণ | ১৪ 

থাক্ এসকল কথখা-দীত৭ যদি হয় 

মুক্তিমতী কমল» বল না বল তবে 

অশোঁক কীনন মাঝে, দীন। কাঁঙ্গালিনী সাজে, 
কাদে কেন অনুক্ষণ রাম রাঁম রবে? 
কমলার প্রাণে এত যাঁতনী কি সয় ? ১৫ 

বে জীনকী লাঁশি মম প্রিয় সহোদর, 
প্রাণাঁধিক পুত্র সব বান্ধব শ্বজান, 

ব্যয়িল জীব্-শব ঘন, সে জাঁনকী সমর্পণ, 

জীবিয় কি করিবারে পারে দশখনন ! 
সেকি এত কাপুকষ নিস্বেজ পীমর ? ১৬ 

হয় হোক রীমচক্্র অখিলের স্বামী, 
হয় হোৌক্ দীতা। মুক্তিমতী পন্মীলয়, 
স্ববংশে বিদ্বংন হই, তথাপি সম্মত নই, 

প্রণর্থন। করিতে রাম ভিক্ষুকের দয়? ! 

বরৎ মরণ রণে শ্লীঘ্য মানি আমি 1১৭ 

বীর বাক্যাবলী | 



সীহিত্যমঞ্জরী | ১৫ 

পা 

প্রাকৃতিক আলোচনা কি মনোহর ! 

যাবতীয় স্থউ পদার্থের যথার্থ তত্ব অথগত হওয়া মনু" 

য্যের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, এই তত্রানুসন্ধীনে অনির্ব্চ- 

নীয় সুখে্দর হর এবং মনুষ্য যাত্রেই এই সুখের অধিকারী 

হইতে পীরেন | প্রাক্কতিক আঁলোৌচনাতে বাল্যরোৌপিত ও 

অভ্ঞানসম্তৃত কুসংস্কার সকল সমূলে উন্মুলন হইয় যাঁয়, 
ইহছর দ্বার] নির্মল জ্ঞান ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া তমসী- 

চ্ছন্ন মনকে আলোৌকময় করে; ঘে দেশে যে পরিমাণে 

প্রীক্কতিক বিদ্ভার আঁলোচন হইয়া খাঁকে, তত্রত্য লো- 

কের সেই পরিমীণে সভ্যতা-পদবীতে অধিরূঢ় হয়, অর্থাৎ 

দেই পরিমাণে তাহাঁদিখের অবস্থার উন্নতি ও জ্ঞানের 

উৎকর্ষ সাধিত হয়| প্রীক্ৃতিক জ্ঞান দ্বার। মানুষ এই বিশ্ব- 
ংদারে জদীশ্বরের অপুর্ব ও অদ্ভুত কৌশল দেখিয় 

উছাঁর মহ্িম1 বুঝিতে পারেন ও তীহাঁতে চিত্ত সমর্পণ 

করিয়া নির্শল সন্তৌোধ লাভ করেন | অসঞ্্য প্রকার বর্ণ- 

বিশিষ মেঘমীলাঁর মনোহাঁরিণী শোভীঃ নবপল্পবিত 

ফলভারাঁবনত বিশাল বৃক্ষ সমূহ, নান? প্রকার সুন্দর বর্ণ- 

বিশিষ্ট ইন্ড্রিয়নুখকর স্ুশন্ধপরিপুরিত মনোহর পুজ্পগুচ্ছ- 

সমন্বিত লতা পু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁদপ-শ্রেণী, অসঞ্খ্য 

প্রকীর পশুপক্ষিণণের ভিন্ন ভিন্ন স্বরঃরূপ ও গঠনের 

মাধুরী ও সৌন্দর্য্য ; নদীনির্ঝর ও কুণ্ডাদির স্বচ্চ সলিল, 

সেই সলিল প্রবাহের কল কল ধ্বনি, স্বব্য কিরণে তাঁ- 

হার চাঁকৃচিক্য এবং তন্মধ্যে অশেষবিধ রমণীয় বর্ণভূপ্িত 



১৬ সাহিত্যমঞ্জরী | 

মহস্যাদি জল-জন্তগণের অঙ্জনর্চালন ও ইতস্ততঃ অনরুশে 

সম্ভরণ; প্রাতঃকাীলের অপুর তাশ্বর্ণ সুর্যযমণ্ডল ও শিশির- 

সিক্ত হর্ধীদলঃ নিশিতে স্ুধাঁময়করসংঘুক্ত নিশানাথের 

নয়নতৃপ্তিকর শোভা ও মেঘারত আকাশ-মগ্ডলস্থ উজ্জল 
প্রভাবিশিষট অচিরন্থায়ী বিজ্াম্মালার জ্োতিঃ দেখিয়া 
কাঁছাঁর মনে অপুর্ব আনন্দ ও বিস্ময় উদয় ন। হইয়| থাকে! 

কিন্ত যখন তাঁহাদের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ, তাহাঁদিগের 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বভাব, গুণ ও সাধকতা এবং পরস্পারের 

সহিত মন্বন্ধ অবগত হওর1 যাঁয়। তখন এই আনন্দ ও বিস্ম- 
য়ের পরিসীম1 খাঁকে না| 

প্রাক্কতিক আঁলোচনাতে চেতন পদার্থের প্রতি পর্ধা- 

লোঁচনা অর্থাৎ অনুশীলন সর্বাপেক্ষা অধিক আঁনন্দজনক 
ও ছিতকর | প্রথমতঃ বে সকল জন্তু সতত আমাদিগের 

সংসর্ণী হইয়া নর়নপথে থাকিয়|। জনসমাঁজের নান? 

প্রকার হছিতসীধন করিতেছে, ভাহাদিখের তত্ীবগত 

ছওয়| উচিত; পরে দূরব্ ও অপরিচিত পশুদিগের 

বৃতীন্ত শিক্ষা কর। কর্তব্য | কুকুর, ঘোটক, বিড়াঁলীদি 
পশুবর্থ অর্র্বদ1 আঁমাদিশের সমক্ষ কত প্রকার ধর্শের 

পরিচয় দেয়, কিন্ত আমর] প্রায়ই অনবধাঁনতী। প্রযুক্ত 

তাহাতে দৃষ্টিপাত করি ন1| ইহাদিখের বিশেষ বিশেষ 
গুণ অবগত হইলে আমরা ইহাঁদিথের প্রতি সমধিক যত ও 

সদ্ব্যবহার করিঃ এবং আমাদিগের পরিচধ্যার জন্তট এই 

দকল রা সহি করিয়াছেন বলিয়। জগীৎঅস্টাঁর প্রতিও 

কতজ্ঞ চিত্ত হইর] পরমাঁনন্দ প্রাপ্ত হই | এই সকল জীবের 
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জন্ম, মরণ ও বদ্ধিঃ ইহাদিণের ভিন্ন ভিন্ন ন্বভাবঃ আহার- 

দ্রব্যের ভালমন্দ বিচার, শাঁবকগণের প্রতি ম্েছ ও 

স্বম্ব জীবন-রক্ষার উপীয় অবধাঁরণ ইত্যাদি বিষয় সকল 
মনোযষোণ সহকারে পরীক্ষা! করা উচিত * অনন্তর বন্য ও 

দূরদেশবাঁসী জীববর্ণের তত্ব জানা আবশ্টাক। হস্তির 
সহজে শিক্ষা করিবার শক্তি; ছর্দীন্ত বাত ও হায়ান। 

নীমক পশুর ভয়ানক স্বভীবঃউ ইদিখের ক্ষধণ, ভৃষঃ1১ সহিযু৪- 

তার আশ্র্ধয শক্তি * গগাঁর ও মছিষগণণের প্রবল পরাক্রম ; 

এই সকল আলোচনা অতিশয় আনন্দজনক| এক এক 

প্রকীর জন্ভর এক একটী বিশেষ বিশেষ গুণ খাঁকাতে, তত্তৎ 

জন্তসম্বন্ধে আমাদিগের মনে বিশেষ বিশেষ কৌতুহল জন্মে, 
এবং মেই কৌতূহলের বশম্বদ হইয়| আমর যত জানিবাঁর 
চেষ্টা! করি, ততই নবনব বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে | 
আমরা" এই অনুসন্ধান দ্বার! স্ুস্পউটরূরপ্পে জাঁনিতে 
পারি বে, বিশ্বত্রফী পৃথিবীর যে অংশে যে জাতীয় জীবের 
স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই সেই স্থ্বানেরই নিতীস্ত 

উপযুক্ত; স্থাঁনীন্তর হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও প্রাঁণ পর্যন্ত 
বিয়োগ হইতে পীরে | আমর! আরে দেখিতে পাই যে, 
সেই ভুতভাবন ভবন জীবকুল রক্ষার্থে অনির্বচনীয় 
ককপা1-সহকারে হূর্দীস্ত ও ভীবণস্বভাব পশুদিশের সঙ! 
অন্য জাতি অপেক্ষা অনেক অপ্প করিষাছেন, ও যেখাঁনে 

মাঁনবাদির সমাঁধমের কোন: সম্ভাঁবন1 নাই, এমন ভয়ঙ্কর 
গহুণ কাননে ক নির্জান পর্ধতশহ্বরে তাহাদের বাঁসস্থাম 

নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন 



সাহিত্যমঞ্জরী | 

চতুঙ্গদ জন্তসস্বন্ধীয় জ্ঞান লীভ করিয়া, পরে পরম 
শোভাকর ন্মধুরষ্মরনিদানভুত শীন্তত্বভীৰ পক্ষি- 

জাতির বিবয়ে মনোৌতধাগ করা উচিত | প্রথমে পক্ষি- 

জাতির প্রতি কিঞ্চিৎ ম'নাধোগ পূর্বক দৃষ্িপীত করিলেই 
জানিতে পার) যাঁয় যে, সচর1চর যে সকল পক্ষী বিবিধ 

মনোহর বর্ণে বিভূষ্তি, প্রাঁয় তাহাদের স্টঅধুর স্ম্র 

অবণ কর যায় নী, আর খাছাঁর। আুমিউ স্বরে শীন 

করিতে পারে, তাহাদের স্রূপ দৃষ হয় নী| ভিন্ন ভিন্ন 
জাতীয় শুক-পক্ষীদিখের ও শিখিকুলের নানা প্রকার সুন্দর 
বর্ণ ও অত্যডুত শারীরিক থটন অবলোকন করিলে চমৎকুত 

হুইতে হয়, কিন্ত তাহাদের মধুর স্বর নাই | আবার 
কোকিলাদি কতগুলি পক্ষিজীতির এরূপ আশ্চ্য জ্বর 

ঘে, দূর হইতে তাহাদিখের ক%বিনিঃস্ত স্ুললিত মধুমর 

গীন শ্রবণ করিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু তাঁহা- 
দের ময়ুরীদির হ্যায় রূপ দেখা যায় না। জগৎ্পাতার 

কি অদ্ভুত কৌশল ! তিনি এদনি এক একটী পক্ষীকে এক 
একটী গুণে বিভূথিত করিয়াছেন বে, তদ্র্শনে পরিতৃপ্ত 
হুইতে হয়; তাহাদের অন্য কোন গুণের অনুসন্ধীনে 
প্রতি হয় না| পক্ষিজীতির ইতিঘত্ত শিক্ষ। করিলে, 

দেখিতে পীওয়। যায় ঘে, জল ও স্থল এই উভয় ভূতই কি 
অদ্ভুত নিয়মানুসাঁরে তাহাদের নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। 

হুত্স, জাঁরস গ্রভৃতি কতগ্চলি বিহগজীতি যেমন ভূপুষ্ঠে 
অনীয়ীমে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ আ- 

ধার সলিলৌপরি অতি সহজে সন্তরণ করিতে পীরে 
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পরমেশ্বর পক্ষিথণের শরীর নির্মাণ শিষয়ে যে রূপ কৌশল 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপম দিবার স্থল নাই। 

তাহাদের বে থে অহ্ঙ্গর বিবয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, 

তাহাতেই হার নিকপম নৈপুণ্য প্রতীয়মীন হয়| তাহা 

দিগকে সঞ্জভ বাযুসাগরে সস্তরণ করিতে হয় বলিয়া, পর- 

মেশ্বর তাহাদিখের শরীর ঠিক একখানি তরণিম্বরপ 

কত্রিয়াছেন | তাহাদের পক্ষ দগুস্বরপ, পুচ্ছ কর্ণন্বরূপ 

এবং বক্ষন্থল নৌকার পুরোভাগত্বরূপ | শরীর ভারী 
হুইলে, তীহাঁরা আঁকাঁশপাখে উড্ভীয়মান হইতে অসমর্থ 

হইবে। এই বিবেচনায়» তিনি তাহাদের অঙ্গ জমুদীয় অত্যন্ত 

লগ্য পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন | তাহাদিগকে অক্রেশে 

বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহীদের মন্তকের 

অগ্রভাগ অস্থুল ও চঞ্চুপুট স্ৃতীক্ষ করিয়। নির্মীণ করিয়াছেন। 
এই সকল ব্যাপারের যথার্থ তত্ব জানিতে পাঁরিলে প্রাকত 

তত্তানুমন্ধারীর মন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন ছয়। পরে তাহাদের 
চঞ্চুঃ পাখা ও পুচ্ছ ইত্যাদি বিবিধ অঙ্গের অশেষবিধ 

নিশ্মীণ-কৌশল, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকীর অংস্কার ও 

স্পরিদ্ধত কুলায় নির্মাণ করিবার শক্তি, শাঁবকণীণের 

প্রতি ন্নেছ ইত্যাদি অসঙ্ঘ ব্যাপারের নিগুঢ় তত্ব শিক্ষ! 
করিলে অপাঁর আনন্দসাঁগরে ভাঁষিতে হয়| 

বিহঙ্গম জাতির একে বাহ শোভা দেখিলেই মোঁছিত 

হইতে হয়, আবার তাহাদের শ্বীভাবিক বৃত্তি ও সংস্কীর- 

ঘটিত তত্ব সকল জানিতে পারিলে চিত্ত যে কি. পধ্যন্ত 
প্রফুল্লিভ হয় তাহা বলা যায় না। ; 
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পক্ষিজাতির বিবরণ অবশখত হইলে পঁর কুস্তীর, অর্পাদি 

সরীস্থপ জাতীয় জীব জমুছের তত্বান্বসন্ধানে প্ররত্ত হওয়া 
উচিত | এই শ্রেণীস্থ প্রাণীদিশের মধ্যে অধিকাংশই 
দেখিতে মনোঁহর নছে, অধিকন্ভ পরাঁনিষকাঁরী, স্তরাহ 

তত্বীনুসন্ধায়ী ব্যক্তি ইহাদের তত্বীনুসন্ধীনে অপেক্ষীরুত 

অপ্প প্রীতিলাঁভ করেন | ভয়ঙ্কর কুম্তীর, তীক্ষবিষসংযুস্ত 
আশীবিষ, চঞ্চলম্বভাব মণ্ডঁক, নির্বিরৌধ কচ্ছপ প্রভৃতি 

জীববর্গের ব্ৃত্তীস্ত অবগত হইলে আমর স্থির জানিতে পাঁরি 
যে, যাহার শরীরে যে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম নিহিত 

হুইয়াঁছে তাহার পক্ষে তাহাই সর্বতোঁভাবে উপযুক্ত 
ও ছিতকর, এমন কি সেই সেই ধর্ম না থাকিলে তাহার 

স্মখে কাঁলযাঁপন করার পক্ষে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইত 
এই শ্রেণীন্থ জীবদিথের মধ্যে যে জাতি অনিষকারী, 
ককণাঁময় বিশ্বপাতী সেই সেই জাতির সঞ্থ্যা অনেক 
ক্যুন করিয়াছেন | সর্প জাতির1 অনিষকারী বটে, কিন্ত যখন 
আমর ভীল রূপে ইহাদের অনুসন্ধানে প্ররত্ত হই, তখন 

অশেষবিধ সুন্দর ও ল্গুচিক্ধণ বর্ণবিশিষ্ট উরশীজাতি আমা- 

দিশের দৃষ্িগৌচির হইতে খাঁকে, আরে দেখিতে পাঁই যে, 
অনিষ্কারী অপবাঁদ আছে বটে, কিন্ত অনেক জাতীয় অর্প 

বিলীদেোষে হিৎসায় প্রবত্ত হয় নাঃ এবং অনেকের পক্ষে 

এই অপবাদ নিতীন্ত অমূলক» যেহেতুক তাহাদের বিষ 
নাই| সরিস্থপ জাতীয় প্রাণিগণের বিবরণ অপ্রীতিকর 
হইলেও ইহাদের স্ঞ্টিতে জগদীশ্বরের এত আশ্চর্য্য কৌশল 

বিস্তারিত আছে, যে তাহাদের অনুসন্ধীনে প্রাকৃতিক 
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ইতিবেভাঁর আম ও আযাদ অশেষ প্রকীরে সার্থ হয়| 

সরীস্থপ জাতির অনুসন্ধানের পর প্রাকৃতিক ইতিব্ভোর 

জ্ঞাতব্য বিষয় মৎস্য জীতি| এই জাতির নিবামস্থান জল | 

মহ্শ্তদিগের জলর সহিত কি অদ্ুত অন্বন্ধ ! অপর জীবের 

ঘে জলে শ্বানরোধ হইয়। প্রাণবিয়োগ হয়ঃ মৎ্সাজাতি 

আতলস্পর্শ গভীর সাঁগরগর্ভে দেই জলের মধ্যে পরমস্্রথে 

কালযাঁপন করিতেছে | বিবিধ প্রকার মত্স্যজাতির শীরী- 

রিক গটন, বিস্ময়কর শরীরাভান্তরস্থিত বায়ুকৌবাঁদি নানা 
প্রকার যন্ত্র কি পরিপাগি রূপে যখোপত্বক্ত স্থানে নিয়োজিত 
হইয়াছে । অসঙ্খা অনঙ্গয অগ্ু প্রসবের নিয়ম কি অদ্ভূত ও 

বিস্মঘক্কর বাপার! এই সকল আলোচনাতে আনন্দ উপস্থিত 
হয়| মতস্যগীণ যখন দলবদ্ধ হইয়া] সাগর, নদী বা সরো- 
বারর তীরে উপনীত হয় ও মধ্যে মধো মন্তকোতিলন করিয়। 

উপারর বাজুরাশী হইত বীয়ুত্রাহণ করে, ধা আহারের দ্রবা 

নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ গ্রাস করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন 

য়» তখন তীহাদিগাক দেখিতে কি মনোহর! মৎম্যের 

শীরীরিক শোভা অতি চমৎকার! কোন কোন জাতির 

শরীর এরূপ অসুন্দর বর্ণে আরত, যে তাঁছ। ঘত বাঁর দেখব 
বায় তত বাঁরই হৃতন বলিয়া বোধ হইতে থাঁকে ও দেখিবাঁর 
জন্য নয়নদ্বয়ের পতি বাঁরই নবীন অনুরাগ উপস্থিত ছয় | 
তাহাদিথের শারীরিক লৌন্দর্য্যই ঘদি এত মনোৌরমা হইল, 
তবে তাহাদের টু তত্ব তন্ন তন্ন করিয়া তি পীরিলে 

চে 

হয়ঃ তা রী ৃ 
মা 
০ "১ ১৮০ ৯7 
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ম€স্যজাতির জ্ঞানলীভ সমাপ্ত হইলে প্রাকৃতিক ইতি- 

বেন পতঙ্গ ও কট জাতি সন্বন্ধীয় অলীম বিস্তারিত জ্ঞীন- 

সাগরতটে উপনীত হন। সহজ সহআ্র বৎসর অতিশয় বুদ্ধি- 
মান্ ব্যক্তির অশেষ জীয়াস ও শ্রমসহকীরে একান্ত চিত্তে 

এই বিষয়ের অভ্যান ও আঁলোচন1 করিয়া ইহার শেষ 

করিতে পীরেন নীই | কিন্ত সাধ্য মতে যতদর জীন 

যাইতে পীর ষাঁয়, মনোনিবেশ পুর্ব্বক তাহ জানিতে চেষ্টা 

করিলে বিশ্বপতির অসীম কৌশলের সহত্র সহত্র নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে | প্রতোক ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রক্ষ ও 

ভীছাঁর প্রত্যেক পত্র কোন না কোন পতঙ্গজাতিতে পরি- 

পূর্ণ আছে | এই রৃক্ষ ও পত্রে তাহার বুগপৎ্ বাসস্থান 
ও ভক্ষ্য দ্রব্য লাঁভ করে| তাঁহাদের অধিকীংশকে অণুবীক্ষণ 

যন্ত্র বাতিরেকে দর্শন করিতে পাঁর? যাঁয় না| ইহাদের সকল 
জাতিই অগুজ | অনেকানেক পতঙ্গজাতি শরীরের পুর্ণা- 
বস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ করে। 

প্রজাপতি জন্মীবধি পূর্ণাবস্থা পর্যন্ত এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 

অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় যে, সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার এক একটা 

কীট একত্রে সংখ্রহ করিয়া নিরীক্ষণ করিলেও কোঁন 

ক্রমেই তীছাদিকে একজাতীয় বলিয়া বিশ্বীম হয় না| 

পতঙ্গজাতির বাহ শৌভী বে কত রূপ তাহা বলাঁষাঁয় 

না| কৌন কোন পতঙ্গজীতি দিবীভাথে গ্রভাহীন 

সামান্য মক্ষিক ব। কীটের ম্যায় ইতভ্ততঃ বিচরণ করিয়া 

থাকে, কিন্ত নিশাকালে উজ্জ্বল দীপের ন্যায় গ্রাভী ধারণ 

“করিয়া শৃন্যমার্থে বা ব্ক্ষোপরি জগৎপাভ!র কৌশল- 
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কণন। বিস্তীর করিয়া] থাকে! আবার কোন কোন পতঙ্গ- 

জাতি নানা বর্ণে ভূবিত স্ুপরিদ্কত কাচের শ্যার মনোহর 

শে ভা-বিশিষ্ট ও কৌন কোন জাতি উজ্জ্বল ন্বর্ণ ও রৌপোের 
হ্যায় প্রভাঁবিশিফ * ইহাদের অশেষবিধ বাঙ্ক শোভা 

দেখিলে আঅর্বাক্ হইতে হয়| আঁবাঁর ইহাদের শরীরা- 
ভান্তরের কৌশল যত জানা যাঁয়, ততই আমাদের 

জ্ঞীননয়ন বিস্কারিত ও আনন্দপ্রবাঁছ বর্ধমান হইতে 
থাকে | পতঙ্গজাতির ন্যায় কীটজাতিরাও পৃথিবীর 
সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইয়। আছে, তাহার) মকভূমিস্থিত 
অসঙ্জ্য বালুকাকণার গ্কার আমাদের পানীয় জল, আহার- 
দ্রব্য ও অবশীমণ্ডালের সকল অংশেই দলবদ্ধ হুইয়। বান 

করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য । তাহার] চক্ষুর অগৌচর 

ষৎ্পরোনান্তি ক্ষুদ্রাকতি হইলেও বিশীলীরুতি পশুদিখের 

ন্যায় জীবনের নানাবিধ সুখভোখশে বঞ্চিত নয়। বিশ্বফী 
পরমাশ্চর্ধয কৌশলসহকারে তাহাদের শরীর ও বিভিন্ন 

পুকীর অন্দর জঅংস্থান করিয়] দিয়াছেন, বিবিধ বঞ্ডি 

প্রদান করিক্স। তীহাদিশকে বন্থুবিধ ভোগের অধিকারী 
করির। দিয়াছেন, স্ত্রী ও পুকঘ সহযোঁণে ভাহাদিশের বংশ 
রদ্ধিরও আশ্চর্য নিয়ম করিয়া দিয়াছেন | কীট ও পতজজ- 
জাতি অবলোকন করিলে কাহার মনে সেই বিশ্বপিতাঁর 

মহিমা জীজ্বল্যতর রূপে প্রতিভাতি ও তৎসন্বন্ধে বিশ্বাস 

না ছয়। 

কঈটপতঙ্গ জাতির পর শঙ্খ, শশ্মুক ও বিণুকাঁপি সার 
গার্ভস্কিত কঠিন ত্বকবিশিষট অদ্ভুত প্রাণীর ইতিহানে প্রাক 
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তিক ইতিবেন্তীর মনকে আকবণ করে| জদাদীশ্বর তাহা- 
দের শীত্রাবরণের সুদৃঢ় তকে বে কি অদ্ভুত শিপ্পানৈপুণ্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহণ বর্ণনা করা যার না। কোন 
 কোঁন জাতির উপরিস্থিত ত্বক এরপ বিবিধ মনোহর 

উজ্জ্বল বর্ণে আত, নে তাহাতে দ্রফট। অনার্সে নিজের 
প্রতিরপ দর্শন করিতে পারে | এই শ্রেণীস্ক গ্রাণীদের 
মধ্যে কোন কোন জাতি একবারে নিশ্চল স্বভাব, 

তাহার। সকলেই একছ্বানে এরূপ একভাবে অব- 

স্থিতি করে, বে কৌন মতেই তীহাদিগকে সজীব পদার্থ 

বলিয়। কোঁধ হয় না! কিন্ত জগৎপাভার কি আশ্চফা 

কৌশল ! তাহার) দেই ত্বগভান্তরেও আপন আপন জীবন- 
ক্রীয়া সম্পাদন করিয়। পরমস্থুখে কালধাপন করিতিছে | 

ত্বকী তীহ্বাদের আবাসন্থান ও আাঁত্বরক্সার্থ অঙ্কের কাবা 

করে | এই ত্বগভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন প্রাকীর অজ গ্রতা্ছর 

নির্বীণকৌশল) জীবনক্রিয়। সম্পাদনের পরমাছুত নিয়ম 

প্রভভৃতি যত প্রকার নিধুট তত্র আছে, সমুদর ত অনযাত হই 

পারিলে আমাদিগের মনোমধ্যে জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গ উন রা 
উঠিতে থাকে । 

স্বভাব ভাগুারের সর্ধ প্রকীর অচেতন পদার্থ মন্ব্ধ 
জ্ঞানলদ্ধ হুইলে, উদ্ভিজ্জস্স্টি প্রার্কতিক তত্বীন্রসন্ধাযীকে 

আহ্বান করিতে থাকে | উত্তিজ্জ বিষ্ভার পর ডৃগর্ভনিহিত 
বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তর তন্ববিদের পথে উপনীত হয়ঃ ও 

মেই মহান প্ুকষের অপার জ্ঞীনশক্তির পরিচর দিয়। তত্ব 

নিদ্কে পরিত্ৰপ্ত করে| অনন্তর ততৃধ্দি ভুলোক হইতে 
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দ্ালীকে আরোহণ করিয়া! অসীম শৃন্যমার্থে ঘূর্ণায়মান 

অসঙ্ঘ্য জ্যোতির্মগুলের জ্ঞানলীভে মনকে নিয়োজিত 

করেন |কত কোটি কোট নক্ষত্র শূন্যমার্থে নিয়ত স্থিরভীবে 

অবস্থিতি করিতেছে । অথণণ্য শ্রহগণ আবার তাহাদের 

চতুষ্পার্খে প্নন্তকীল প্রবল বেখে পরিভ্রমণ করিতেছে, 

ও মধ্যেষধ্যে ধূমকেতুগণ গগণমার্থে দৃ্টিগৌচর হইতেছে । 

এই ধূমকেতুগণ কোন্ পথে বিচরণ করিতেছে এবৎ কি নিয়- 

মের অধীন হইয়] বিধাতার কোঁন্ অভিপ্রায় সাধন করিয়া 

ফিরিতেছে ভীহাকে বলিতে পীরে? এই যে এক স্থর্ধ্য আমরা 

দেখিতে পাই, ইহার সদৃশ ও ইহা অপেক্ষা শতসহত্র গুণে 

রছত্তর কত অসঙ্ঘয আসঞ্ঘ্ হুর্ধ্যসম জ্যোতিত্মান্ পদার্থ 

অসীম শবন্ময় স্থানে অবস্থান করিতেছে | এই সমুদীয় গ্রহ 

নক্ষত্র ও ধূমকেতুণণের আবীর প্রকার তেজঃ স্মভাঁবের 

ভারতম্যের বিবিধ কারণ, ইহাঁর।কি উপাদানে নির্দিতিঃাশ্বীণ- 

মগ্ডলে ঘূর্ণায়মান্ বা স্থিরভীবে অবস্থিতি করিবাঁর অত্যা- 

শর্ধ্য নিয়ম, ইত্যাদি বিষয়ের নিগুঢ় তত্ব জান মনুষ্যের 

পক্ষে নিতান্ত হুঃসাধ্য, কি হয়ত অসাধ্য $ কিন্ত বিধাতা ্ 

মনুষ্যকে যে পরিমিত জ্ঞীনালোঁকসম্পন্ন করিয়াছেন ; 

তাহার সঙ্থাঁয়তায় এই ছর্জেয় অনন্ততত্বের যৎকিছ্চিৎ 
যাহা জান] যায়, তাহাঁতেই আমাঁদিগের চিত্ত কত উন্নত 
হয় ও কেমন অপরিমীম আনন্দ অনুভব করে | অখিল 

ব্রন্মাণ্ডের অষ্ভুন্ত ব্যাঁপাঁর সমুদায় যত আলোচনী করা যাঁয়, 

ততই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, কিছুই স্থির করিতে 

পারা মা ন1| অনবরত চিন্তা করিলে অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের” 



২৬ সাহিত্যমগ্জরী | 

সীম। প্রাপ্ত না হইয় অবশেষে আমাদিথের সবিম্ময়-চিন্ত 
ক্রমেক্রমে ভ্রমপথে পতিত হয়, কিন্ত যদি আমরা এই 
প্রকাও কাণ্ড চিন্তা করিতে করিতে মেই অখিলনাঁথের 
প্রতি লক্ষ্য রাখি, তবে চিন্তার কুটিল জাল হইতে মুক্ত 
হুইয়? সত্যের পথে উঠিয়া সেই লক্ষ্যের ৪ ক্রমশঃ 
অগ্রসর হইতে পারি | 

বটরক্ষ ! তুমি হও তককুলপততি | 
দীর্ঘকাল ব্যাঁপী হয় তোমার জীবন | 
তব জম মহাঁকায় কেহ নাছি আর, 

স্খীভীর ভাব তুমি করহ ধারণ | 

তকরাঁজ ! নানা দিকে বাহু প্রসারিয় 
স্ুপ্রশত্ত ভূমি তুমি কর অধিকার | 

উত্তাপিত জীবগণে কর সুশীতল, 
আস্ত পথিকের হও বিশ্রাম আগীর। 

শুনিয়াছি পুকভুজ নামে আছে প্রাণী, 
তাঁর কলেবরে জঙ্গে নব কলেবর ; 

তব জটাকার মূলে জন্বে নব দেছ, 
তুমি কি কুটুন্ব তাঁর ওহে তকবর? 



বটরক্ষ | ২৭ 

স্ুদীর্থ অর্থ তক বিখ্যাত ভরতে, 

তাঁছারেও তব বক্ষে ধর ম্েহ ভরে, 

স্ূণন্ধি মাধবী লতখ বসন্তের সখী, 
ভোমারে পিয়ের সম আলিঙ্গন করে । 

কিবা শোঁভে তব ফল পল্লব ভিতরে, 

শুকপক্ষিচঞ্চনম জিন্দর বরণ | | 

কেমনে জন্মিলে তুমি ক্ষুদ্রতর বীজে ? 
বিধির অদ্ভুত স্থষ্টি বুঝে কোন্ জন | 

তুমি কি জন্মিয়াঁছিলে রক্ষাদির আথে? 
যখন ধরণী জলে ছিল ভীসমাঁন | 

পুর ীণের এই কথা আছে স্থবিদিত, 

তব পত্রে নারায়ণ ছিলেন শয়ীন | 

শীয়াতে অক্ষয় বট তৰ একরপ, 
দরতদদশাশীত লোকে করে আরাধন | 

নাঁন। গ্রামে নীরীগণ তব শুভ তলে, 
ব্কী, পঞ্চবনন পুজে মঙ্গল কাঁরণ | 

বটররক্ষ ! তুমি হও জীবের আশ্রয়” 

তোমার দর্শন যোঁশ্য নহে ছাগী বলি, 

তাহ কি হেরিয়ণ ওহে সদয় পাঁদপ 

শেবকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তোমারি হৃদয় ? 

এই গে | ভবনমালী ঘোব | ভীতীরহাণটী স্কুল | 



২৮ _ সাহিত্যঞ্রী। 

মধুমক্ষিক| | 

অতি প্রাচীন কীল হইতে মধুমক্ষিকাঁর বিষয় বর্নিত 
হইয়1 আসিতেছে | পুর্বতন ইহুদিজীতির মধ্যে উহ্বার 
গুণগ্রাম অবিদিত ছিল না, এবং শ্রীশদেশীয় জগৎ- 

বিখ্যাত পণ্ডিত আরিষ্টটলও উহ্বার প্ররুতি নিরপণে 
অপ্প সময় যাপন করেন নাই; কিন্ত ফাঁন্শিন্ ছিউবর 
জন্মগ্রহণ না করিলে, অগ্তাঁপি উহার সবিশেষ রত্ান্ত 
অবগত হওয়া যাইত কি না সন্দেহস্থল | এ মহাত্বা অন্ধ 
ছিলেন, কিন্তু তীহার অসামীন্য গুণবভী দেবহুর্লভ ভার্যার 
সাঁহীষ্যে, তিনি যে সমস্ত অপরিজ্ঞীত বিষয় আঁবিচ্ধত করিয়া 
গিয়াছেন» তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে সন্দেহ 
নাই| অস্মদ্দেশীয় কৌন মহাত্মা! মধুমক্ষিকীস্বন্ধে কৌন অনু- 
সন্ধান করিয়াছিলেন কি না, তাহ] আমর অবগত নছি ; 

কিন্তু আমাঁদিথের আদিরসপ্রিয় পগ্ডিত মহণঁশয়ের। থে 
ঈদৃশ সামান্য পতঙ্গের প্ররুতি তত্বীনুসন্ধীনার্ রথ সময় 
ক্ষেপণ করিয়াছেন, ইহা সম্তাবিত বোঁধ হয় না| ইংরাজী 
ভাষায় বাইবেল প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, আধুনিক 

অতি সামান্য পুস্তক পর্য্যন্ত, সর্বত্র মধুমক্ষিকী কর্শিষ্ঠ বলিয়া 
বর্ণিত আছে, এবং মধুপের দৃষীত্ত দেখাইয়া ইত্রাঁজের 
শিশুদিশকে শ্রমশীল হইতে উপদেশ দিয়| থাকেন | কিন্ত 
ভাঁরতবর্ষীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগের বর্ণনা স্থলে, এ মধুমক্ষিক 
কখন অলি নাঁমধারণ করিয়1 নবনায়কের এক মাত্র উপমাঁ- 
স্থল হইয়া রহিয়াছে, কখন ব1 ষটপদ নামগ্রহণপুর্ক্বক 



মধুমক্ষিক|| ২৯. 

হুণগুণ শব্দে বর্ণনায় শৌঁভ1 বর্ধন করিতেছে কখন ব' 
দ্ররন্তি মধুকর রূপে বিকশিত কুস্থমত্রমে শকুন্তল। প্রভৃতির 

মুখকমলে উপবেশন করিবার উপক্রম করিয়া] হুশ্মন্ত প্রভৃ- 

তিকে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছে | 

মধুমস্ষ্চিকার হুল কি আশ্যধ্য বস্তু ! উহ? খর্ব, স্তরধৎ 
অত্যপ্পমাত্র বিষধারণ করে, কিন্ত সেই অত্যপ্প ধিষকি 

প্রখর» উহার অগ্রভাগ কি ক্ষ এমন কি যেসমস্ত 
অগুবীক্ষণ যন্ত্রে স্চীর অগ্রভাগ এক বুকলের চতুর্থাংশ 
পরিমিত স্ুুলাকুতি দৃষ্ট হয়, দে যন্ত্র প্রো করিয়া 
দেখিলেও মধুমক্ষিকার হুলের কিঞ্চিল্মাত্রও উপলব্ধ হয় ন1 | 
পেলি সীছেৰ বলিয়! খিয়াছেন ঘে, যদি মধুমক্ষিকার 

কুলে বিধাতার নির্মাণ-কৌশল প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাহ! 
অন্য কৌন স্পদার্থেই বিদ্তমীন নাই বলিতে হইবে | 

উহার পাঁচ চক্ষু, বক্রাণ্র ও থলিযুক্ত পাগুলি, অদ্ভুত ক্পর্শ- 
শক্তিনম্পন্ন শুয়াগুলি কি কৌশল প্রকাশ করিতেছে ! 
মধুক্রম নির্মীণে উহ্বার1 কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, 
ও বিশুদ্ধ গণিতের শেষ প্রতিজ্ঞাসাধ্য প্রণালীতে একএকটী* 
নিবাসুকাধ নির্শীণ করিয়া থাকে, কিন্ত এতৎ অমুদায় বর্ণন 
কর আীমাদিগের অভিপ্রেত নছে | এসমস্ত বর্ণন করিতে 

হুইলে এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ হইরা উঠে, অতএব এম্ছলে 
আমর) মধুমক্ষিকীর কি রূপ প্রকৃতি তাহারই কিছু কিছু 
বর্ণনা! করিব] ৃ 

মধুক্রমে তিন প্রকার মধুমক্ষিক! থাকে | কর্মকর [১], 
পুকষজাতি (২ প্রস্থৃতি 1৩] | 



৩০৭ সাহিত্যমঞ্তরী | 

একএক ক্ষৌস্রে ত্রিশ ব1 চল্লিশ হাঁজার মক্ষিক1 থাকে, 
তাহার মধ্যে ত্রিশভাঁথের এক ভাগ পুকষ, একটী মাত্র 
স্ত্রী [প্রস্থৃতি) এবং অবশিষ্ট সমুদায়গুলি কর্মকর | কর্খবকর 
'মক্ষিকার। পুরে ক্লীৰব বলিয়া! স্থির ছিল, কিন্ত 
এক্ষণে স্থির হইতেছে যে,তাহাঁরা অপরিস্ফুটলিল্গ স্্রীজাতি। 
কর্খকর মক্ষিকারাই মধুক্রম নির্মাণ, মধ বসা ও সন্তান- 
পালন করিয়? থাঁকে| পুকবজাতি অপেক্ষাক্কত স্ুল কায়, 
বংশগ্রবাহ রক্ষণ করাঁই ভাঁহাঁদের একমাত্র কার্য, এবং 

সেই কার্ধ্য সাধিত হইলেই তাহার1 নিহত হয়। প্রস্তুতি" 
মক্ষিক! সর্ধাপেক্ষা দীর্ধারুতি, তাহার অণ্ড প্রসব কর 
ভিন্ন অন্ত কোন কর্ম নাই 1 পুর্ণাবস্থ! প্রাপ্তির পচ 
দিন পরেই প্রস্থতি ডিম পাঁড়িতে আরম্ভ করে, এবং যত 

দিন শীতের প্রাঁহর্ভীব ন1 হয়, অবিশ্রীমে উক্ত কার্ধ্য করিয়' 
থাকে।  শ্রীক্ষকালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ছুই শভ 
করিয়! ডিম পাঁড়ে। 

 প্রস্থতীমক্ষিকা কি রূপে গর্ভবতী হয়, পুর্বে এ বিষয়ে 
পণ্ডিতণণের অনেক মতভেদ ছিল | কেহকেহ অনুমান 
করিতেন যে, মৎস্য প্রভৃতির ডিথের ন্যায় উহার ডিস্ব গর্ভ 
হইতে বহির্গঠত হইলে পর, পুকবের স্পর্শে সজী্ঘ হয়। 
কিন্ত হিউবরের পরীক্ষার পর এবিষয়ে আর দ্বিকক্তি করি- 
বার কথ! নাই| তিনি স্থির করিয়াছেন, প্রস্থৃতিমক্ষিক' 
ক্ষৌদ্রমধ্যে থাকিয়া কখনই গর্ভবতী হয় না| অন্ান্ত 
পতঙ্গের গ্তাঁয় ইহুীদেরও উড্ডয়নাবস্থাঁয় গর্ভসঞ্চার হইয় 
থাকে। ক্ষৌদ্রমধ্যে একটী মাত্র স্ত্রী, অতএব এত অধিক 
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পুঁকষের আবশ্যকতা কি, ইহাঁও অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থির 

হয় নাই | কিন্তু হিউবর যে মত উদ্ভাবন করিয়াছেন, তদ্বারণ 

ইহার তাঁৎপর্য্ও অনায়াসে বুঝা যাইতেছে । উড্ডয়ন কাঁলে 

কে কোখাঁয় ছট্কিয়। পড়ে তাহার ঠিব্টন! থাকে না, যদি: 
পুকধসংখ্যা* বিরল হইত, তবে এই কালে স্ত্রীপগুকষে 
একত্র সাক্ষাৎ প্রায় ঘটিত না| এই নিমিত্ত অধিক 
সংখ্যক পুকষের সফি হইয়াছে, যেকোন ন1 কোন পুক্র- 
ঘের সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইবেই হইবে | পুকষেরা মধুক্রম ত্যাগ 
করিয় বহির্ভগ্ে গমন করিলেই প্রন্থতিমক্ষিকণ তাহাদের 
সন্দেনজে বহির্থত ছয় | একবার মিলিত হুইলেই তাহার 

গর্ভনর্ধার হয়, এবং ক্রমাগত ছুই বৎসর কাল ডিম 

পাড়িতে খাঁকে। গর্ভীধানের ছুয়চল্লিশ হোঁরাঁর পর ডিম্ব 
প্রসব করিতে আরন্ত করে। প্রথম এগীর মাস নিরৰ- : 

ছিন্ন কর্মকরপ্রভব ভিম্ব প্রসব করে, তদনস্তর পুক্রষ-প্রভব 

ও পরিশেষে প্রস্থৃতি প্রভব ভিম্ব প্রসব করে| প্রচ্ছতিপ্রভৰ 
ডিম পাড়িবাঁর অময় উপপ্থিত হইলে, কর্মকর মক্ষিকীর। 
তাহ জানিতে পারিয়া ভাবী প্রস্থৃতীমক্ষিকার বাঁমৌপয়ুক্ত ' 
কোষ ভ্রির্ীণে প্রবত্ত হয়| ৃ 

কঙ্ু্কর-প্রভব ডিম্ব প্রসব করিবার পুর্বে প্রহ্থতী কোঁধ- 
গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখে । যদি তাহাঁতে কোন দোষ 

ন) থাকে, তবে এক একটী কোঁষে এক একটী ডিম পাঁড়িয়। 

যায়| ভিমগুলি চতুর্থ দিনে ফুটিয়া উঠে এবং তছ্ুৎপন্ন 
কীট দৃর্ধিগোচর হয়| এই সময় ধাত্রীর আসিয়। তাহা- 
দের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত আহার প্রদান করিতে আরস্ত 
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করে|] কীটগুলি পীচ দিনের পর আর আহার করে নখ, 
তখন ধাত্রীর কোষের মুখ বন্ধ করিয়। দেয়। কীটগুলি 
তখন মুখ হইতে এক প্রকার অতি স্বক্ষম রেশমের সুত্র 
দ্বার আপনাদের শঁরীর পরিবেধিত করে। ছত্রিশ হোরার 
মধ্যে এ বেষনক্রিয়! সমাপ্ত হয়| ইছার* তিন দিন 

পরে তাহার পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে ডিম্ব 
স্থাপিত হইবাঁর কুড়ি দিন পরে, কোষের দ্বার কাটিয়া 
পরিণত মক্ষিকাকীরে বহির্গত হয়| পুকষপ্রভব ভিহ্বেরও 

অবিকল এ রূপ ঘটিয়] থাকে, কেবল এই মাত্র বিশেষ 

যে, উচ্ধার1 চব্বিশ দিনে পুর্ণাবস্থা| প্রাপ্ত হয়। পুর্বে উল্ত 
হইয়াছে যে, প্রস্থতি এগার .মাস কর্মকর-প্রভব অগ্ 
প্রসব করিলে পর পুকষ-প্রভব ডিম পাড়িতে আরম্ত 

করে | কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ঘে, প্রস্থতিমক্ষিক 

কোন কারণে জন্ম গ্রহণের পরঃ বিংশতি দিবসের মধ্যে 

যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তাহার সমুদায় অগ্ 
হইতেই পুকষ জন্বে | প্রস্থতিমক্ষিকার সংশ্কীর এত 
প্রবল যে, তাহাঁর নিজের দোষে কখন এরূপ অনৈসর্ণিক 

ফলোত্পত্তি হয় না, এমন কি যদি বল প্রয়েখুণরপূর্বক 

ভাহাকে কুড়ি দিনের অধিক বন্ধ রাখা যায়, তাহা হচ্ছলে সে 

নিতাস্ত ব্যগ্র হইয়। বহির্গমনচেষী| করে। 
_ প্রস্থৃতি-প্রভব অগুগুলি যে রূপ মক্ষিকাকারে পরিণত 

হয়, তাহ পূর্বোক্ত প্রণালী অপেক্ষা আশ্চর্য | ধাত্রীর 
এ অগুগুলির লালনপাঁলন বিষয়ে সমধিক যত্ব করে, এবং 

বোল দিনের মধ্যেই তাহার! পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়। থাকে | 
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কর্মকর ও পুকষজাতির গ্যায় প্রস্থতী-প্রভৰ ডিম্বগুলি 
পুর্ণাবস্থ প্রীপ্তিমাত্র কৌবমুখ কর্তৃন করিয়+ বছির্ঘমন করিতে 
পায় ন।| যদি র্ৃদ্ধী প্রস্থতি একবারে মধুক্রম পরিত্যাগ 

করিয়া যায়ঃ অথবা অন্য কৌন প্রকারে প্রন্থতির পদ শুন্ত 

হয় তাহা” হইলেই এ অভিনব প্রস্থৃতিগুলি বহির্থমন 

করিতে পীয় | ধাত্রীর। প্রস্থতিনিবীসকোষগুলি দুঢ়- 

তর-রূপে বন্ধ করে, কেবল আহাঁর প্রদানের উপযুক্ত 

একটা সামান্ ছিদ্র মাত্র রাখিয়া দেয়। এবং ব্বদ্ধণ প্রস্থতি 

স্থানান্তর গমন করিলে, আমাদের কি হইবে, যেন এই 
ভাবিয্লাই এ নবীন কাঁয় প্রন্থতিদিগকে সর্বদা রক্ষণীবেক্ষণ 

করিয় খাকে | বদ্ধ স্বাভীবসিদ্ধ সংস্কীরবশে পরিণত 

ব1] অপরিণত প্রস্থতি-প্রভব কীট দেখিলেই তৎক্ষণণৎ 

তদ্বিনাশে প্র হয়, এই নিমিত্ত ধাত্রীরা কোন ক্রমেই 
তাহাকে তাহাদের নিকট আসিতে দেয় না| ফলতঃঃ 

প্রহ্থতিদিশের এ অদ্ভুত নৈসর্ধিক প্রত্বত্তি এত প্রবল যে, 
সগ্ঠ কোষনি:স্যত প্রস্থতিও স্বজাতীয় বধে স্বতঃ প্ররস্ত 
হইয়! থাকে । 

পুঞ্জ্্নে উক্ত হইয়াছে যে, এক একটী মধুক্রমে এক একী 
প্রস্থৃতি থাঁকে, ছুইটা প্রস্থতি কদাঁচ একটা মধুক্রমে থাকিতে 

পায়না | যে সমস্ত কারণে হুইটী প্রস্বতি এককালে এক 

মধুত্রমে থাকিতে ন! পায়, তৎসমুদার আলোচন] করিলে 
বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় | 

প্রথমতঃ, সম্তোঁজীত প্রস্থতি কৌঁষ হইতে রহির্গত হই- 

য়াই তদীয় অস্ফটদেছ ভখগিনীণণকে হনন করিতে স্বতঃ 
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প্রত হইয়! খীকে, এবং যাহাতে এই প্রব্বতি চরিতখর্থ 

হইতে পারে, এরূপ স্যফিকৌশলও দেখিতে পাওয়1 যায়| 

প্রস্থতি-প্রস্ভব ভিম্বগুলি একএক দিন অন্তর প্রস্থৃত হয়, 

শুতরাঁং উহার একএক দিন অন্তর পূর্ণাবস্থাও প্রাপ্ত হইয়। 

থাকে; অতএব জ্যোষ্ঠা, কনিষ্ঠীদিশীকে বিন্উ করিবার 

সামর্থ ও অনেক স্থযৌণ পাইয়। খাকে | যদি ঘটনাক্রমে 

হুইটী প্রহ্থতি যুশপৎ কোব-ুখচ্ছেদন করিয়। উদ্গাত হয়, 

তাহ! হইলে উচ্থাঁরা তৎক্ষণাৎ ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়! 

আর যদি স্থানান্তর হইত একটা প্রন্থতি আপিয়! মধুক্রম 

প্রবেশ করে, তাহা! হইলেও ক্ষৌদ্রস্থ প্রশ্থতি তদ্দণ্ডে তাহার 

সছিত যুদ্ধ করিতে আরগ্ত করে, এই রূপে এককালে ছুইটী 

প্রন্থুতি এক ক্ষৌস্রে থাকিতে পায় ন11 

অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন ধে, যুদ্ধ প্রবৃত্ত ু ইটী 

প্রন্থতিই এককালে নিহত হইতে পারে, কিন্তু তাহ! কদাঁচ 

ঘটে ন1| ঈশ্বরের এমনি কৌশল যে, যুদ্ধে একটা ভিন্ন 

কদাঁচ ঢুইটী মরিবে না একটীর মৃত্যু হওয়া আবশ্যক, হই 

মরিলে ক্ষতি হয়, সুতরাং তিনি এক সময়ে হুইটীর 

মর্রিবার বো রাখেন নাই | মক্ষিকী-শরীরের উদ্রর ভিন্ন 

আর কোন অংণই বিদ্ধ হইবার বোণ্য নছে * অতএব যখন 

ঢুইটী প্রস্থতিক্ষিক। পরম্পর এব্প্রকারে পরল্পরপক আক্র- 

মণ করে, যে উভয়েই উভয়ের উদরে স্বশ্ব হুল ফুটাঁইতে 

পীরে, তখন তাহারা আশ্তর্ধ্য সংস্কারের বশবর্তী হইয়] 

তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ হইতে বিরত হয়। যখন কোনটী আপনি 
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নিরধপদ থাকিয়1 শত্রুর উদর ভেদ করিতে সমর্থ হয়, কেবল 

তখনই যুদ্ধকাধ্য চলিয়। থাকে। 

কর্শকর মক্ষিকাঁর1 মধ্যস্থ হইয়1 কখনকখন যুদ্ধ নিবারণ 

করিতে পীরে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহার! 

তাহা ন। প্রিয় বরং রণোৎ্সীহ বর্ধন করিয়া দেয় | 

তাদৃশ যুদ্ধে যাহীতে একটী নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে তাহার! 
সম্পুর্ণ চেফী। করে। তাহারা অগ্নিতে স্বতাহুতি স্বরূপ 
হইয়া! উঠে | যদি একটী পলাইবার উপক্রম করে, 
তাহা হইলে উহার তীহাঁকে বেউন করিয়। পলাইতে 
দেয় ন। | 

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষৌদ্রে মধ্যে একটীর অধিক প্রস্থতি থাকিতে 
না পারে, এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া! 

বায় আর একটী অতি চমৎকার উপায় অবলম্িত হয়। 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে ডিমগুলি কীটাকারে পরিণত হইয়া : 
মুখ হইতে এক প্রকার অতি স্বক্ষ স্থত্র বহির্থত করিয়া 
তদ্বীর1 ন্বস্ব শরীর পরিবেষিত করে| কিন্তু প্রস্থতিপুভব 
কীট গুলি অন্যান্য কীটের ন্যায় সর্ধাঙ্গ যেফিত করে না, 
অধোৌভাঁগের কিয়দংশ অনারৃত রাখে | ছিউবর বলেন, 
ইহার তীৎ্পর্ধ্য এই ধে, জ্যেষ্ঠ! প্রস্থতি সহজে যবিষ্টের 
নিধনসাধন করিবে, কেনন1 যদি কীটগুলি সম্পূর্ণ রূপে 
আর্ত হইত, তাহা হইলে তাহধদিখকে এ অবস্থায় বিনফ 
কর) কঠিন ব্যাপার হইত | বেউনস্থত্রগুলি অভি স্থৃক্ষন ও 

স্ুসং্রি$, এবং তাঁহ1 ভেদ করিয়া জ্যেষ্ঠা কখনই তাহাদের 

উদরে হুল ফুটাঁইতে পাঁরিত না । আর যদি কথণ্চিৎ বেষ্ঠন- 
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ভেদ করিতে সমর্থ হইত, তথাপি হুলের প্রান্তস্থিত ফলাটী 
নিষ্ৰান্ত করা কঠিন হইত সন্দেহ নাই। জীবপ্রবাহছ রক্ষার্থ 
সংসারে যে সমুদায় কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদাঁয় 
আলোচন। করিয়া পণ্ডিতের! অপুর্ব আনন্দ অনুভব করিয়া 
থাকেন । আবীর জীবশ্রেণীর অসঙ্গত বদ্ধি* নিবারণণর্থ 
তাহাদের যে সমস্ত নিধনোপায় নির্ধারিত হইয়াছে; তৎ- 

পর্ধ্যালোচন1 করিয়াও তাহার অনুপম আনন্দ অনুভব 
করেন | | 

কোন কারণে প্রস্থৃতি বিয়োগ হুইলে ক্ষৌস্র মধ্যে বিষম 
গোলযোগ উপস্থিত হয়| মক্ষিকার? শীত এ রৃতাস্ত 

অবগত হইতে পারে নঁ সুতরাং সকলেই কিয়ৎক্ষণ রীতি- 

মত স্বন্ব কার্ষ্যে ব্যাপৃত খাঁকে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষৌদ্র 
মধ্যে এক প্রকার ভে ভে শব্দ উশ্খিত হয়| ধাত্রীরা 
সম্ভীনপাঁলন পরিত্যাগ পুর্ব্বক উন্মত্ত প্রায় হইয়) ক্ষৌভ্রের 
উপর পরিভ্রণ করিতে আরম্্ব করে| তখন তাহার! 
বুঝিতে পারে বে কি বিপদ্ ঘটিয়াছে | কিন্তু কিরূপে ইহ" 
তাহাদের হৃদয়জম হয়? ক্ষৌদ্রের উপরিস্থ মক্ষিকীর" 
কি প্রকারে জানিতে পীরে, যে অমুক কোষ্ঠে প্রস্থতি নাই, 
সকলেই কিছু সমুদায় কোষ পর্যবেক্ষণ করিয়] আইসে 
নী| তবে এ সময়ে মক্ষিকীর1 যে পরস্পরের শু'য় স্পর্শ 
করিয়া থাকে, বোধ করি এ স্পর্শক্রিয়াদ্বারীই এ রূপ 
শৌচনীয় সংবাদ সর্ধত্র প্রচারিত হয়| যাহ1 হউক, 
সকলেই প্রস্থতির অন্বেষণে প্রর্ৃত্ত হয় | কেহ কেহ ব] বেগে 
বহির্থমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরস্ত করে | 
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পচ হোরার পর এ রূপ গৌলযোঁণ অনেক হস ছইয়। 

থাকে । তখন উহার] বিষুক্ত প্রস্থৃক্ভির স্থান পুরণে সচে 
হয়, যদি পরিণত-অবস্থী-সম্পন্ন প্রস্থতি কৌন কোষ মধ্যে 

থাকে, তাঁহ। হইলে তৎক্ষণাৎ ভাঁহাকেই মুক্তি দিয় প্র্থ- 

তির পদে অভ্ভিথিক্ত করে | তাহাঁর অভীবে যদি প্রস্থৃতি- 
প্রভব ভিশ্ব থাকে, তবে সর্ব প্রযত্বে তারই পৌঁষণ করিতে 

আন্ত করে| যদি অন্ত প্রস্থৃতি বণ প্রস্থতি-প্রভব ডি্ব 

ন1 থাঁকে, কেবল কর্মকর ভিম্বমীত্র থাকেঃ তাহা হইলে 
ছুই তিনটী কৌব বাছিয়1 লয়। এবং এ গুলির পাস ভাঙ্গিয়। 
প্রশ্থতিবীসৌোপযোগী বিস্বত কোষ নির্মীণ করে | পরে 

এ কীটারুতি ক্ষুত্র কর্মকরগুলিকেই বিশেষরণপে আহারদাঁন 
দ্বার প্রস্থতি রূপে পরিণত করিয়! ভুলে | কর্মকর মক্ষি- 

কার! যে অপরিল্ফ-্টলিঙ্গ স্রীজীতি বলিয়া পূর্বে উক্ত 
হইয়াছিল, উল্লিখিত ব্যাপীরটী তাহার সম্পূর্ণ পোষকতা 
করিতেছে । 

কোন ক্ষৌদ্রের প্রস্থৃতিটী স্থীনীস্তরিত হইলে, ভীহধর 
বিয়েণের দ্বাদশ হের)? পরে যদি অপর একটী প্রস্থৃতি' 
আনিয়। দেওয়া যায়, তীহা। হইলে ক্ষৌদ্রস্থ সমস্ত মক্ষিক! 
বেন পূর্বক তাঙ্থার শ্বীসরোধ করিয়। বিনাশ করে। 
অফ্টীদশ হোৌরাঁর পর কোন হৃতন প্রস্থৃতি অনিয়। দিলে 
তাহাকে যন্ত্র দিয়াই পরিত্যাগ করে, প্রাণে বিনষ্ট 

করে না| কিন্তু সেই সময়ে তাহাদের পরিচিত প্রস্থৃতিটী 
 পীইলে সকলেই আহ্লাদ পূর্বক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ 

করে | আর যদি চতুব্বিশ হোরার মধ্যে তাহাদের 
4 



৩৮ সাঁছিত্যমঞ্জরী | 

পূর্বতন প্রস্থতিটী ন। পীয়, তখন যে কোন হৃতন প্রস্থৃতি 
আঁনিয়। দিলে, তাহাকে আর অপরিচিত গ্রস্থতির স্কাঁয় 

কষ্ট দেয় না, বরং আনন্দ প্রকাশপুর্বক গ্রহণ করে ও 

সকলেই তাঁছাঁকে মধুপাঁন করিতে দেয়] 

কর্মকরমক্ষিকীর। কখন কখন অগ্ড প্রসব কমিয়। থাকে, 

কিন্তু অধিক বয়সে গর্ভবতী হুইলে প্রস্থতিমক্ষিকা1 যেমন 

কেবল পুক্রবপ্রভব অগুডই প্রসব করে, উহাদের অগগুলি 

সেই রূপ পুকবপ্রভব ভিন্ন অন্ত প্রকার হয় ন1| যে ক্ষৌদ্দে 
প্রস্থতি ন। থাকে, এবং যথাঁর কর্মকরপ্রভব অণ্ড সকল 

প্রস্থতি-প্রভৰ কর! হয়, সেই ক্ষৌব্রেই উক্ত ঘটন। হইয়। 

থাঁকে, এবং প্রস্থতি-প্রভব ডিঘের আবাঁসকৌবের নিকটস্থ 

কোষে যে সকল কর্মকরমক্ষিকা খাঁকে, তাহারা ডিম্ব 

প্রদবশক্তিসম্পরন্ন হয়| ধাঁত্রির বখন গ্রস্থতিপ্রভব কীট- 

গুলিকে আহার দেয়, তখন সেই সকল ভঙক্ষ্য ভ্রব্যের কিছুকিছু 
চতুর্দিকে ছড়াইয়। ফেলে | বোধ হর এ পুর্উকর আহার 
পাওয়াতে উহাদের অণ্ড প্রসব করিবাঁর ক্ষমতণজন্ে| 

গ্রীষ্মকালে মধুমক্ষিকাঁর1 মধ্যে মধ্যে বীক বাঁধিয়। এক 
একটা প্রন্থতিমক্ষি্ষ] অমভিব্যান্থারে স্থানান্তরে গিয়। 
বাঁস করে| এই ব্ূপ পরিবর্তিত ৰবসতিকে মধুমক্ষিকীর 
উপনিবেশ বলা যায়। প্রস্থতিমক্ষিক যে দিকে যায় 

অনন্য মক্ষিকারা সেই দিকেই ধাবমান হয়| এমন কি 
যদি গ্রস্থতিমক্ষিকীকে ধরিয়া এক স্থানে স্থাপিত কর! 

যায়ঃ তাহা? হইলেও অপর মক্ষিকীগুলি নেই স্থানেই 

আসিয়। বনিবে। ₹্টির সময় প্রীয় ঝাঁক উড়ে না। 
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মধুক্রমে অধিক সংখ্যক মক্ষিক। থাকিলেও শ্রীক্ম অধিক 

বোঁধ হয় নী, এবং তথায় বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চীরিত হয় | 

কতকগুলি মক্ষিক! কৌষের দ্বারদেশে বসিয়া! পক্ষমঞ্চালন 

দ্বার] কোঁষমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর গতিবিধি সম্পীদন করিয়া 

খাকে। ক্রিন্ত কখনকখন শ্রীষ্মীতিরেক বা মধুকর সগ্্যার 

বুদ্ধি হইলে মধুক্রম আর বাঁসৌপযোগী থাকে না» তখন 

কতকগুলি মক্ষিক1 দলবদ্ধ হইয়ণ অন্যাত্র উড়িয়া] যায়, এই 

রূপে মপ্ূকরের উপনিবেশ হই) থাকে | কখন কখন এক 

এক খানি মধুক্রম হইতে বৎসরে দুইবার মক্ষিকাঁদল নির্গত 

হর | মক্ষিকাঁদলের মধুক্রম পরিত্যাগ করিয়। যাইবার 

আরও কারণ অবছে 1 বৃদ্ধ প্রস্থৃতি স্বীয় কন্যাথণের দৈন- 

নিন্ম রূদ্ধি দেখিয়। মনে মনে ভীত হয় ও অগ্থাত্র পলাইবার 

চেউী। করে| সে কন্ঠাগণকে বিন করিবার জন্য বারশ্বার 

তাছদের কৌষের নিকট যায়, কিন্ত ধাত্রিরা কোন মতেই 

তাহার অভীষফ সিদ্ধ করিতে দেয় না| ধীত্রিরা তখন 

প্রস্থতিকে দংশন করে, ও অন্ত রূপে আহত করিয়া দুরে 

তাড়াইয়। দেয় | ফলতঃ, উপনিবেশের সময় ধীত্রিরী সম- 

ধিক যত্বণীল হয়| অন্যান্য সময়ে বৃদ্ধ প্রস্থৃতি স্বীয় কন্যা 

শীণকেও ব] প্রথমজাত প্রস্থতি স্বীয় অর্জীদঞকে বিন 
করিতে উদ্তত হইল ধীত্রির। বড় একটা বাঁথা দেয় নণঃ 

কিন্ত উপনিবেশ করিবাঁর সময় উপস্থিত হইলে তাহার 

কোঁন মতেই উহাদের ছ্ুরভিসন্ধি স্ুসিদ্ধ করিতে দেয় ন1| 

অনেক দল উপনিবেশ করিবার নিমিত্ত স্থীনন্তরে যাইতে 

পারে, সুতরাং তখন অনেক গ্রস্থৃতিরও প্রয়োজন হইতে 

আপ 
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পারে» এই ভাবিয়াই যেন তাহার] দে সময়ে তত সাবধান 

ও সতর্ক হয় | 

কোকিল । 

আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাঁল কোকিল ! 

তোমীর দ্বাদশ মাসে, আতর চন্দন ভাসে, 

আন্দোলিত অবিরত বসন্ত অনিল, 

বে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন 

সে সময়ে নেই দেশে তব নিকেতন ! 

আলে কর কাল রূপ নয়ননন্দন | 

ভাল রূপ ভীল স্বর, পাইয়াছ পিকবর, 
আঁখি শ্রুতি উভয়ের আদর ভাঁজন +_- 

* কোকিল কুৎমিত পাখী” কে বলিল হায় । 

কুৎসিত কবিত্বে কবি-আল্গ জলে যায় | 

অখনন্দ প্রফুল্ল মনে করি উন্মীলন, 

অৰুণ নয়নদ্বয়, যেন রক্ত কুবলয়, 

ভাসিতেছে কাল জলে বিকাশী স্ৃতন-_ 

হেরিতেছ অবশীর নব কলেবর, 
সরস পল্লবলত" মন্ত্রী মনোহর | 
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মঞ্জীরিল কুঙ্তী তব রসাল শাখায়, 

স্্রভি মুকুলপুঞঃ পরিমাণে ভরে কুঞ্জ, 

আঁবরিত করে কচি কোমল পীতায়, 

মন্দমন্দ গন্ধাবছ আন্দৌলিত হয়, 

আশীতল স্ুবিরল যেন দেবালয় | 

এ হেন নিকুঞ্জে বসি ছরিষ অন্তরে, 

করিতেছে কুহু রব, শুনিয়া মোছিত সবঃ 
ত্রিদিব-সম্ভব-রব শ্রবণ বিবরে। 

সরল? কোকিলা কাছে সাদরে বসিষে, 

সঙ্গীতে দিতেছে যোঁগ খাকিয়ে থাকিয়ে | 

এমন পবিত্র স্থানে স্থপবিত্র মনে, 

বল কলকণ্ঠবর, করি এত সমাদর, 

গাইতেছে কাঁর গুণ বিকম্পিত স্বনে; 

যে দিল তৌমাঁর রবে এমন স্তার, 

বিজনে কুজনে পুজা করিতেছ তার | 

শৈশবে বসন্তনখ বাঁয়সী তোমায় 

স্যতনে সমাঁদরে, লাঁলনপাঁলন করে, 

সম্ভীন-জীবন-জীদি জননীর প্রায়; 

মণ সহী তব মাতা পিকরাজপ্পিয়া, 
পালিল সন্তানে কাকী কিন্করীরে দিয়) | 
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সৌবকা সন্তানে পালে অঁপন-ভবনে £. 
তবে কেন বিরহিনী, শুনি কলকণ্ঠ ধনি, 

ব্যখিত হৃদয়ে বলে সজল নয়নে, 

কাকের পালিত তুই কঠিন হৃদয়, 

স্বর শরে বধ নারী নাহি ধর্ম ভয় | 

কুহর কুহর পিক স্তকৌমল কলে, 

শুনিয়ে মধুর তাঁনঃ আনন্দে নাঁচিছে গ্রাঁণ, 

শুন নাঁরে বিরহ্িণী কাতিরে কি বলে- 

পীথলিনী বিরহিণী বিষাদে ব্যাঁকুল। 

বিমল ন্ূুধায় তাই বিষ বলে ভুল | 

তোমার ভোজন ছেতু» প্রিয় আয়োজন, 

তেলাকুচ! লতিকীয়, কেমন শোঁভিছে হায়, 

পরিণত বিশ্বকুল হিঙ্কুল বরণ 

বীমে লয়ে পিকরাঁজ কর হে আহার, 

সকালে ললিত তানে গীইবে আবার | 

মানুষের জন্ম । 

মীনুষের জন্ম অতি আশ্চর্য্য ! বিবেচনা করিয়া! দেখিলে 

বিস্মিত হইতে হয়| এই এক মনুষ্যজাঁতির স্ক্টিতে ঈশ্বরের 

কত - প্রকীর ভিন্নভিন্ন কৌশল রহিয়াছে | এক একটী 

কৌণলে ঈশ্বরের শতনহত্র মঙ্গলাভিপ্রীয় দেদীপ্যমান্ 
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রহিয়াছে । এক একটী অভিপ্রীয়েও আবার জীবলোঁকের 
শতনহত্র স্খশ্রেণী জান্ল্যমান্ রহিয়াছে । প্রতি মানু 
ষেরই মুখশ্রী স্বতন্ত্র ক্বতন্্র। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, 

বোধ হয় এমন ছুই জন দৃষ্ট হয় ন1 যাহাঁদিণের মুখশ্ী এক 

প্রকার | মশন্বষের আঁকুতিণত এই অলৌসাঁদৃশ্যই সমাঁজ- 
স্থখের মুলীভূত1| এই প্রাক্কতিক নিরম সামাজিক সুখের 
ও সাংসারিক ব্যবস্থার মূলকারণ। যদি ভিম্নভিন্ন না 

হইয়া সকল মনুষ্যেরই মুখপ্ী সমান হইত, তবে এই স্খপুর্ণ 
পৃথিবী কি অসুখের স্থান হুইয়। উঠিত বল। যাঁয় না 
মেহময় জনকজননী পুভ্রকন্ঠাদিগকে চিনিতে পীরি- 

তেন নাঃ তাঁহাদের লালনপাঁলন বাঁ শিক্ষাঁসপীধনের 

অনেক বাঘাত ঘটিত। কেহই শক্রমিত্র ভেদ করিতে 
পারিত নাঃ সংসারে দুঃখই স্থুলভ ও বন্ধুতা সখ একবারে 
অতি হুর্লভ হইত | অর অমূল্য দীম্পত্যস্তখও কেহ অনু- 
ভব করিতে পীরিত না; দম্পতীর" পরস্পর সৎভাব ও 

সৎভাবনিবন্ধন স্ুসস্তাীনোঁৎপীদনের ব্যতিক্রম ঘাঁটিত সন্দেহ 
নাই | কে কাহাঁর্ পিতাঁমতা, কে কাহার পুক্রকন্তা কে 
কাহার স্বীমীস্ত্রী মানুষের এ সকল চিনিয়। উঠাই ভার 

হইত| ফলত, এরূপ হইলে সমাজ ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলভীর 

এবং সংসার নিরবচ্ছিন্ন কের স্থাঁন হইয়া উঠ্ঠিত 
তাহার অখর সন্দেছ নাই| ভিন্নতা ও তাঁরতম্যই সকল 

বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞানের মুলীভূত। যে বিষয়ের ভেদ 
ও তারতম্য থাকে, সেই বিষয়েরই ভাঁলমন্দ বিবেচনণ হয় | 

পরমেশ্বর মানুষের এই একমীত্র মুখস্রী ভিন্ন ভিন্ন করাতে; 
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রূপলাবণ্যের গেঠরব, এবং অচ্ছন্দে সংমারযীত্র! নির্শীছের 
উপায় হইয়াছে। 

মীনুষের স্বভাঁবও অতি আশ্চর্য্য ! প্রত্যেক মানুষের 
মুখশ্রী যেমন ভিন্নভিন্নঃ গ্রাত্যেকের স্বভাব বাঁ মন্ত্র গতিও 

তেমনি স্বতন্ত্ন্বতত্ত্র | এই নিমিভ্তেই পৃঞ্চিবীর স্ফি- 
কালাবধি মনুষ্য-সমাঁজে ধর্শীধিকরণের স্থষ্টি হইয়াছে; 

মতবিরোধ অপ্রতিহতরূপে চলিয়া আনিতেছে ; এক বিষয়ে 

নান! লোঁকের নানা মত প্রকাশিত হইতেছে ; তাহার 

সজ্গেসঙ্গে মনুষ্যপমাঁজের অবস্থাও ক্রমেক্রমে উন্নত হই- 
তেছে। মানুষের মনের গতি পৃথক্ পৃথক হওয়াতে সমা- 

জের যাঁর পর নাঁই উপকাঁর হইতেছে | 
পরমেশ্বর নকল বিষয়ই প্রণরুতিক নিয়মের অধীন করিয়া 

দিয়াছেন | কতকগুলি লোঁকের ভাষাঁশক্তি অতি প্রবল হয়। 

কেহ শিক্ষা ন। দিলেও ভ্ীহাঁদের মন কেবল সাহিত্য- 

শাস্ের আলোৌচনাতেই আঁশক্ত হয় | জীবিতকাল উহার 

কেবল সেই দাহিত্যশীক্ষেরই শ্রীরদ্ধির চে] করেন | কতক- 

গুলি মানুষের মন সেই প্রীকতিক নিয়মীন্বুরোধে জন্ম বধি 

(কবল বিজ্ঞীনশীস্ত্ের দিকেই আকুফ হয়| তাহাদের সাঁছি- 
ত্যশান্ত্রে মন প্রবিষ$ হয় না; কাব্য পড়িয়াও আমোদ বা 

তৃশ্ডি জন্মে না| তীহারণ কাব্যনীটক অমূলক ও অপ্রামী- 
ণিক বলিয়1 তত্গ্রতি হাস্য করেন | তাহার চিরকাল 

বিজাঁনশীকজ্ের অঁলোঁচনী করিয়া কেবল ভীহারই শ্ীরদ্ধি 

সাধনে জীবন যাপন করেন । কতকগুলি লোকের স্মভা- 

ধতঃ শিপ্পশাস্বের প্রতিই অনুরাগ থাকে | অন্তান্ত শাঙ্ে 
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উাহাদের তাদশ ষত্ব থাকে না| শিপ্পীদের সহিত 
আলাপপরিচয়ঃ শিশ্পযন্ত্রের আবিক্ত্িয়া, শিপ্পশাজ্বের 

পর্য্যালেচনীতেই তাহাদের জীবিতকাল পর্যবসিত হয়| 

এই রূপে প্রায় সকল মানুষই ভিন্নভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত্ত* 
হুইয়1 ভিন্নভিন্ন কার্য্ের অনুষ্ঠান করিতেছে ; এবং তাহার 
সদ্দেসঙ্গেই মনুষ্য সমীজে দিনদিন শাকের ভ্ীরদ্ধি হই- 
তেছে। জ্বীনের উন্নতি হইতেছে, এবং ব্যবহারপ্রণালী 
উতর হইয়। সাঁংসাঁরিক সুখের বদ্ধি হইতেছে | এই সকল 
প্রকার কার্য্যেই মীন্ুষের মনের ভিন্নভিন্ন গতি প্রকাশ 
পাইতেছে | পরমেশ্বর মানুষের মনের গতিকে এই রূপ 
ভিন্নভিন্ন করিয়। দেওয়াতে সামাজিক স্ুখরদ্ধির পথ, 

ড্ঞানলাভের জহজ্ঞ উপীয়, এবং জুখসচ্ছন্দে সংসারযাত্রা- 

নির্বাহের সুবিধ! হইয়াছে | 

কারণ বিন কার্তের কখনই উৎপত্তি হয় ন1| কাঁরণ- 

গুণ কার্যে সংক্রীমিত ছয় | সমুদায় স্যউ পদার্থই এই 
অপরিহাণর্ধ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন | অতএব, কৌন 

অলেধকিক ঘটনা বা আশ্চর্য্য কার্ধ্য দেখিয়া! একবারে 
বিন্মিত হওয়া! উচিত নছে | সহসা বিস্ময়কে হৃদয়ে স্থান 
দিলে আমাদিশের বুদ্ধিরত্তি সঙ্কুচিত ও বিবেচনীশক্তি 

তিরোছিত হইয়া যাঁয়| বিস্ময়াভিভূতচিত্তের কোন বিষ- 
য়েরই লিদ্ধাত্ত করিবার শক্তি থাঁকে ন11| কিন্ত যদি বুহ্ধিকে 

অবিচলিত ও বিবেচনাঁকে অপ্রতি্ত রাখিয়! সেই অলৌ- 
কিক ঘটনার কাঁরণ অনুসন্ধান কর যায়, তবে অবশ্যই 
তাহার একট] না একট কাঁরণ প্রকাশ পাইবে । তখন" 
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সে বিস্ময়বুদ্ধি দূুরধিত হইবে + কাঁরণ বিনা কার্য হয় নখ) 
ক্স বৌধ হইবে, এবং ভাহার সঙ্গেনঙ্গে মনের ভ্রম- 
গ্রমাদও হ্রীভূত হইবে | রাজার রাঁজনিয়মানুলারে রাজা 
যেমন শীপিত ও পালিত হয়» প্রাকৃতিক নিয়মান্বসাঁরে 
সমুদাঁয় স্ক্টপদার্থও তেমনি শাসিত ও পীক্ষিত হইতেছে | 
সংমীরের কৌন বিষয়ই নিয়মের বহিভূতি নহে | মানুষের 
মুখ্রীর পরস্পর অসৌসাদৃশ্য ও মনোঁরতির বিভিন্ন ত্রিয়। 
দেখিয়া আপাতত বড় আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে ; কিন্ত ক্বনু- 
ধাঁবন করিয়। দেখিলে এ সকলেরই কারণ নির্দেশিত হইতে 

পারে, সকলই বিশেষ বিশেষ প্রারুতিক নিয়মানুসাঁরে ঘট- 
য়াছে| যে নিয়মের যে ফল, তাঁছ? অবশ্যই ফলিবে | যে 

কারণে কার্য্যের তাঁহার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না| সংসারে 

কারণবশতঃ কেহ পরমরূপবান্ সুত্রীক হইয় পরিবাঁরবর্গের 

আনন্দবর্দান হইয়াছে » আঁর কেহবা কদাঁকাঁর বিশ্রী হইয় 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কাঁরণবশতঃ কেহ অসাধারণ কবিত্ব- 
শক্তি লইয়! জন্মিয়াছে ; আর কেছ বাঁ কেবল গণিতশী- 
সের আলোঁচনতেই জীবন ক্ষয় করি,তছে | কাঁরণবশতঃ 

কেহ শ্বক্ষমদশর্ণ সুবুদ্ধি হইয়] জন্গিয়াছে ; আর কেহ বা 
স্ুলদর্শ নির্ব,দ্ধি হইয়া ক্রেশ পীইতেছে | কাঁরণবশতঃ 

কেছ দয়ালু হুইয়! পরমম্থখে সমাঁজের হুঃখভীর বহন 

করিতেছে; আঁর কেহ বা স্বার্থপর নির্দয় হইয়? কেবল 

স্বকার্ধ্য সীধনেই ব্যতিব্স্ত আছে|। এ সকলই মানুষের 

শরীরিক মানসিক ও ভৌতিক নিয়মণবলীর ভিন্নভিন্ন ফল- 
ম্বরপ। 
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সকল ব্যাপারই পরমেশ্বরের অপরিবর্তসহ ও অনতি- 
ক্রম্য নিয়মের অধীন | মানুষের জন্মক্রম এই রূপ একটী 
নিয়মের অধীন | জীবসঞ্চারের সঙ্গেসঙ্গেই মানুষের 
শুভাশুভের কারণ সঞ্চার হয়, পুর্ব পঞ্ডিতগণের এ দিদ্ধান্ত 

মিথ্যা নহে ?ি বস্তৃতঃ, জীব সঞ্চীরকালে পিতা মাত। 

গ্রারৃতিক নিয়ম পালন করিলে সেই পুণ্য বলে সন্তানের 

সুখ ও ভাহা লঙ্ঘন করিলে সন্তানের ছুঃখ হইয়1 থাকে | 

ইদানীস্তন পগিতের। নিরূপণ. করিয়াছেন, জন্মের জঙ্গে- 

সঙ্গেই মানুষের ুখদ্ুংখাদির কীরণ জন্মে | কেবল জনক- 

জননীই নেই কারণের মুলীভূত | মানুষের জন্মবিষয়ক যে 
সকল মল্সলময় প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দিউ আছে, তাহ! 

নুন্দররূপে প্রতিপালন করিলেই .রূপপুণসম্পন্ন স্ুসন্তাঁন 

জন্মে; আর অন্যথাঁচরণ করিলেই রূপগুণবিরৃত কুসস্তান 

জন্মিয়া পৃথিবীর ছুঃখজপ্রাল বৃদ্ধি করে। অতএব যাহাতে 

গর্ভসংক্ছানবিষয়ক নিয়মীবলী জান যায়, এবং গর্ভ 

পলনবিষয়ক বিজ্ঞত। জন্মে, দম্পতীদের এরূপ বিষয়ে 

শিক্ষিত ও সাবধান হওয়া! নিতান্ত আবশ্যক | মানুষ এই 
সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাঁকাতেই অুখময় পৃথিবী অবিয়ম- 
জালে আচ্ছন্ন, হুঃখভারে অবনত ও পাপপক্ষে নিমগ্ন 

হইয়া রহিয়শছে | শিক্ষ। ব্যতীত মানুষ কোন বিষয়েই সুখ- 
সম্পত্তি লাভ করিতে পারে ন]। 

গর্ভসদ্বন্ধীয় সকল বিষয়ই অতি আশ্চর্য্য ! শীরীর- 
স্থবানিকেরা1পরীক্ষ। করিয়। দেখিয়াছেন,গর্জের যে স্থানে বীজ 
পতিত ও অস্ভ্ুরিত হইয়া সত্ব জন্মে, গর্ডসঞ্চারের পূর্বে 
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তাহ'তে বিন্দুমাত্রও কৌন পদার্থ ধরে বলিয়। কৌন মতেই 

বোধ হয় ন1| কিন্ত পরমেশ্বরের কি আশ্রর্্য কৌশল !_ 
কি নির্্ণদক্ষতা!__কি মহীয়সী শক্তি! গর্ভ সারের 

সঙ্গেসঙ্গেই গর্ভস্থ সত্বের উপযুক্ত বীসস্থণন প্রস্তুত হইতে 
থাঁকে | যে পরম কাঁকণিক পরমেশ্বর, নিঃসহায় সদোজীত 
সন্তানের প্রীণরক্ষীর্থে পূর্বেই জমনীর মাংসশোণিতময় 
স্তনযুগীলে অতি উপাদেয় হুপ্ধ অঞ্চয় করেন, এবং তাহ! 
পালনার্ে জনক-জননীর হৃদয়ে অননুভূতপুর্ব স্নেহরস 
সঞ্চার করেন, তিনিই এই নিশ্চেউ জীবের বধসার্থে অশ্রেই 
ইহার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়। দেন | যে আশ্চর্ধ্য কোষ- 
মধ্যে গর্ভ সঞ্চারিত ও সত্ব বর্ষিত হয়ঃ তাহার নাম জরায়ু | 
জবায়ুর অপর নাম শর্ভীশয় | এ জরীয়ু বাঁ গর্ভীশয়ের 
ধর্ম অতি আশ্চর্ধ্য ! গর্ভ মধ্যে দিনদিন সত্ব যত বর্ষিত 
হুইতে থাকে, ততই সসত্ব জরায়ু বিস্তৃত হয় | গর্ভ স্ণারের 

পৃর্ধের্ব উহ্ার যে ভাব থাকে, তার পর অর সেরূপ থাকে 
নখ| দিনদিন তীর শ্বভীব পরিবর্তিত হয়| দিনদিন 

শর্ভঘত বদ্ধি পাঁইতে থাকে, অমনি তাহার সঙ্জেসঙ্জেই 
জরায়ুর শির1 মাংসপেশী ও অস্ত্র সকল স্থিতিস্থীপক হইয়1 
উঠ্চে। তাঁহণ ক্রমেক্রমে এরপ স্থিতিস্থাপক হয়ঃ যে বল- 

পূর্বক টানিলেও কিয় পরিমীণে প্রসারিত হয়। গর্তের 
এরূপ স্থিতিস্থীপকতা নী থাঁকিলেঃ সত্বের অবয়বসংস্থান, 

শরীর বৃদ্ধি ও গীত্রসঞ্চীলনের বড়ই ব্যাঘাত হইত। গর্ভ 

এক'নিয়মে অনবরতই বৃদ্ধি হয় ন।1 প্রথম ছয় মাস কালই 

ইছর বৃদ্ধির মুখ্য কাল। ছয় মাসের পর নয় মাঁস পর্য্যস্ত 
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ক্রমেক্রমে অপ্প পরিমাণেই র্বদ্ধি হয় | যদি প্রতি মাসেই 

গর্ভের আকার বিস্তৃত হইত, তবে গর্ভিনীর গর্ভভীর বহুন 

ও গার্ভরক্ষা) বড় বিষম হইয়1উঠিত | দয়াবীন পরমেশ্বর 

গর্ভক এই আন্চর্্য স্থিতিস্থাপকত। গ্রক্কৃতি দিয়! সে অস্তী 

বিত হুঃখের* লীঘব করিয়াছেন। যে ছয়মাস কাল গভ 

অশ্পে অপ্প বর্দিত হয়, দেই সময়েই গর্ভজাত সত্বের 

আঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্রমেক্রমে প্রস্তুত ও সম্পন্ন হইতে প্রীরস্ত হয় | 
প্রথদূম সহের মস্তক চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিক প্রভৃতি প্রকীশিত 

হয়) পত্র ঘজ্ত মাঁস যাইতে থাঁকে, ততই তার অন্যান্য অঙ্গ- 

প্রতাঙ্গ সকল বর্ষিত ও পরিপক্ক হয়| গর্ভস্থ সন্বের অঙ্গ- 

গ্রত্যঙ্গাদি স্ুুসম্পন্ন হইলে, জরাসুর মধ্যে তাহা আপন 

আপনিই সঙ্কৃটিত হইতে আরন্ত হয়| গর্ভস্থ সত্ব যদি এজপ 

সঙ্গচিত ও অপ্পায়ত না হইয়া প্রসারিত ও বিস্তৃত হইত, 

ত₹ব গর্ভিনীর গর্ভধারণেরও বিষম ব্যাঘাত ঘটিত সন্দেহ 

নাই! কিন্তু ঈশরের কি অনির্কচনীয় কৌশল ! গর্ভস্থ নিঃ- 
সহ্থায় জীব, সকল বিষয়েই নিরাপদে গর্ভশয্যায় শয়িত ও. 

ক্রমেক্রমে বর্মিত হইয়+উঠে | এই রূপে নয় মাল কাঁলের মধ্যে 

গর্ভস্থ অচেতন সত্ব ক্রমেক্রমে সচেতন জীবরূপে পরিণত হয় | 

একাল বড় বিষম কাল। এ সময় বড় সতর্কতার সময় | 

এ সময়ে দম্পউদের কিঞিৎ অসাবধাীনতা। হইলে আর রক্ষা 

নাই | গর্ভস্থ নিকপাঁয় জীবের নিমিত্তে পরমেশ্বর যে সকল 

মঙ্গলমর নিয়ম প্রণালীনির্টিট করিরাছেন, তাহ? স্মন্দর- 

রূপে প্রতিপালিত নখ ছইলে পাপের ফল ছুংখ ভোগ 
করিতে হয়| সে দুঃখ আঁমরণ কাল স্থায়ী | 

) 
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পিভীমীতীর গুণাগুণ সন্তানে বর্তে সর্বদেশীয় পণ্ি- 

ভেরাঁই ইহ নিশ্চয় করিয়াছেন | এসময়ে জনক জননীর 

মনোরত্তি স্ভীব বেরপ থাকে, উাহাঁদের আত্বজ অস্তভী- 

নেরও স্বভাব সেই রূপ হয়। ফলতঃ১ পিতীমীভার সদমৎ 

প্রকৃতি সন্তাঁনে এক প্রকার প্রতিভাত হয় বললেই হয় ! 

এই নিমিত্তেই আমাদের পূর্ব পিতেরা বলিয়াছেন) পুন 

ধের আত্বাই পুভ্রব্ূপে জন্মগ্রহণ করে !? বস্তুতঃ) এ কথ? 

মিথ নহে | পুর্কেই বলা খিয়াছে, কারণ গুণ কাধে 

সংক্রমিত হয়। সন্ভীনের জন্মকাঁলে তীছার। যে রূপ 

অবস্থায় থাঁকিবেন, ভীহীদের আত্মজ সন্তানও আঁবকল 

দেই রূপ ধর্মীক্রীন্ত হইবে জন্দেহ নাই। তাহাদের সদসৎ 

গুণাগুণই অন্তাঁনে অবভাষিত হইবে | উহাদের সদসদ্ 

মনোরত্তি সন্তানে বলবতী থাকিবে । 

ততএব) এরূপ বিষম সময়ে বুদ্ধিরত্তির পর্রচালনা, ধর্মৃ- 

বুদ্ধির উন্নাতসাধন ও সভ্যপথে বিচরণ করিয়া কাল যাপন 

করণ পুণ্যার্থী দম্পতীদের প্রধান ধর্ম | যাহাতে গরডস্ছ 

নিকপীয় শরণাগত অন্তান উচ্চতমত মনম্থীঃ তেজন্বী ও 

উৎক্কট মনাহতিদম্পন্ন হয়? সৌভাগ্য লোলুপ দম্পতী- 

দের এরূপ বিষয়ে সর্ধদাঁ জতর্ক থাক নিতীন্ত কর্তব্য ; 

যাহাতে আত্ম সন্তান ভগ্রশরীর, হীনবীর্ধ্য ও ভীকন্যভাঁব 

নণ হইয়৭ উত্তম স্ুস্থশরীর, বিলক্ষণ শীর্ধ্যবান্ ও অসাধা- 

রণ সীহসিক হয়, প্রত্যবীয় ভাগী দম্পতীদের এরূপ ঘত্ত 

করণ .অগ্রে কর্তব্য | সকলে যদি সন্তানোৎ্পাদনের এই 

সকল মঙ্গলময় নিয়ম রক্ষার অনুগীমী হয়, তাহ? হইলে 



জঈণ শব &১ 

পাপ তাপ দূরে যায়ঃ হুঃখ ক্রেশ ভিরোছিত হয়, সুখ 

পদার৫ঘ৫ ক্রমে ক্রমে সহজ হইয়া! আইনে | আহা! তাহ? 

হুইলে, পীপময় পৃথিবী পুণামর হয়, ছুইখপূর্ণ মমাজ সুখ 
পূর্ণণ এবং নিরানন্দ সংসার আনন্দে ভাসমান হক 

সন্দেছ নাই। 

জীণশন | 

এক দিন নদীভটে করিত ভ্রমণ 
করিলাম এক জীর্ণ শব বিলোকন | 

নাহি কিছু মাংস চর্ম অস্থিমাত্র সার। 

খঁনয়। পড়েছে হত দশন তাহার; 

নাহি উক পদ আর জঙ্ক্ুলি নখর, 

দেখিতে সিহরে অঙ্গ দৃশ্য ভয়ঙ্কর | 

স্ৃভীষণ সেই শব করিলে দর্শন, 

সহস। বিবেক যেন কছিল তখন ৮- 

£€ ছে স্তূপ অভিমানি যুবক সকল ! 

রূপ-মদে কভু আর ছওন! চঞ্চল | 

. বদন রদন-হীন বিকৃত দর্শন, 
এক বার এই শব করহ ঈক্ষণ। 

ফৌথণ সেই রম্য তনু চম্প্ক-বরণঃ 

নবীন ন'রদনিভ কেশ স্ুচিকণ? 
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% কোথা মে বিলোল নেত্র বিলাসঘূর্ণিত 
কোথায় তারক? ইন্দীবর বিনিন্দিত ? 

কোথ]। মুক্তারাঁজিনিভ স্ুরম্য দশন, 
কোথা সেই স্ুবঙ্কিম জয়ুশী দর্শন | 

কোথায় আরক্তাঁধর বিশ্ববিনিন্দিতিঃ 

কোথা সে বদন ফুল্প গোলাপ গঞ্জিত | 

প্রফুল্ল কমলনিভ স্্রম্য বিমল, 

কোথায় কোমল করপলব যুগল? 

মুণীলনিন্দিত কোথা বাহ গঠিত, 
ক্ুতান্ত দশনে সব হয়েছে ছুর্ণিত ; 
অস্থিমাঁত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা।, 

কিছু দিন পরে হায় ! মাটি ছবে তাহ) । 

অনিত্য সকল এই ওহে যুবজন” 
তাই বলি বূপমদ দেহ বিসর্জন | 

জীর্ণ তরু | 

একদ থধৌোধুলি কালে ভ্রমণ কারণে, 

চলিলণম ভাবময়ী কপ্পনাঁর সনে । 

পথিপ্রান্তে দেখি এক জীর্ণ তকবর, 

সহজ সপ্বোধি মম কহিল আন্তর | 

“ওহে পক্ষ একি দশ হয়েছে তোমার, 

জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন শীখ বিকৃত আকার | 
কোৌখন সে শ্যামল পত্র নয়নরঙীন, 

এক দিন ছিল যাঁরা তব বিভুষণ | 



জীর্ঘডক | ৩ 

কোখা! সেই স্দর্শন বিহঙ্গমণীণ 
যার? তব ডীলে বসি করিত কুজন | 

শাস্তি বিনাশিনী কোথা ছাঁয় সছচরী, 

সেবিভ যে শ্রাস্ত জনে স্যতন করি | 
ছিল তব দশ যবে নেত্র তৃত্তিকরঃ 

কত জনে কত মতে করিত আদর , 

পখশ্রীস্ত জনগণ বিশ্রাম-আশায়, 

আসিরা বসিত তব শীতল ছায়ায় | 

দোলাইয়! তব পত্র মন্দ সমীরণ, 
ভাঁলব্স্ত প্রায় সবে করিত ব্যজন | 

ছিল ভব স্গীয়ক বিহুঙ্গমকুল, 

কি ছার সারঙ্গী তাঁন নহে যার তুল | 
সদ তাঁর ডাঁলে বসি স্থললিত গান 

করিত রে, মানবের মোহিয়া পরাণ | 

নাই নাই নাই হায় ! এবে কিছু তাঁর, 

দেখিলে সম্ভাপ ছয় হর্দশ ভোমার | 

ধরাশায়ি পত্র তব লুপ্রিয় ভুষণঃ 

(হায় ! এবে শুষ্ক) সবে করিছে দলন | 

কুঠার আনিয়1 এবে কাঠরিয়াশীণঃ 

আবি তব অঙ্গ হায় ! করিবে ছেদন | 

“শুনছে ভাবুক জন জানিও নিশ্চয়, 

চির দিন এক দশ কাহারো না রয় |” 

হিন্ছুহষ্টেল। হিঃ সাই জ্রীরঃ-_ 
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বিদ্যা । 

বিদ্ভা অতি রমণীয় পদার্থ ! নানা পুষ্পম্থশোভিত পরম 

রমণীয় উদ্ঠান ও শারদপুর্ণিমার মমোমোহন চকু কান্তিতে 

ইহার নিকট পরাজিত হয়!_-প্রভাতকালের সুদৃশ্য 

সুর্য্য ও সহঅসহজঅ হীরক খণ্ডও ওজ্জবল্যে ইহার নিকট 

পরাস্ত হয় !--এবং নিগুঢ়প্রভ অয়স্কীন্তমণি ও বিলাঁ- 

সিনীগণের বিভ্রমবিলাসও আকর্ষণী গুণে ইহার নিকট 

পরাভূত ও তিরক্কত হুয়। বিষ্ভা অক্ষয় রত্বব ! যথেচ্ছ 

বিতরণ করিলেও ইহার “ক্ষয় হয় না) প্রত্যুত বদ্ধিই হইতে 

থাকে 1 বিদ্যা স্পর্শমণি স্বরূপ !-ইহার সংদর্গে অপদধ্র্থ 

মানুষেরও পদার্থ জন্মে ও মে লোক সমাঁজে পূজ্য ও আদরের 

আস্পদ হয়। 

বিষ্ভাই মনুষ্যের সখ ও অচ্ছন্দের একমাত্র উপীয় | ইতর 
জন্ডদের বিদ্যা বা শীষের কিছু আবশ্ঠকত1 নাই | পরমেশ্বর 

তাহীদিশকে এক প্রকার সম্পন্ন করিয়) দিয়াছেন | সদ- 

সদ্বিবেচনার নিমিত্তে তাহাদিগকে কখন চিস্তিত বা প্রতি- 

হুত হইতে ছয় নী| অন্গের জন্তে ভাহীদের ভীবন] নাই। 

অযত্বন্থলভ বন্যরতিতেই তাহার? পরিতৃপ্ত ও সন্ভষ্ট থাকে! 
পরিধান বা পরিচ্ছদের জন্তে তাহাদিখগীকে বস্ত্বয়ন করিতে 

হয় নী| গীত্রে লোম ব] পক্ষ দিয়া! পরমেশ্বর তাহা- 

দের সে অভাব দূর করিয়াছেন | তাহার ম্বাভীবিক 

সংস্কার বলেই সকল কর্ন নির্বাহ করে | কাহারও নিকট 

শিক্ষা বা পরামর্শ লইতে হয় ন1| সগ্ভঃপ্রস্থতা গ্লাভী 



বিষ্ভা। ৫ 

বসের আর্দ্র শরীর লেহন করিয়! তাহাকে শুফ করে| 
বসের কাছে কেহ আদিলে, শৃঙ্গচালনী করিয়1ঃ ভাঙগাকে 

মারিতে যাঁয়। কাঁক কপোতাদি পক্ষি সকল ডিম পাড়ি" 

বার সময়ে তৃণকাষ্ঠ আহরণ করিয়া! মনৌমত স্থানে কুলাঁয় 
নির্মাণ করে | যখীসময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়া, তাহা ্রস্ফ,. 

টিত করিবার নিমিত্তে কতই যত্ব ও পরিশ্রম করে| তাপ 
দিবার জন্যে পক্ষি ও পক্ষিণী পালা করিয়। লয়। 

ডিষ্বের মধ্যে সত্ব জন্মিয়াছে কি না জানিবার নিমিত্তে 

সর্ধদাই ডিস্বের উপর কাণ পাতিয়া খাকে। একবিংশ ব+ 
দ্বাবিংশ দিবসে ডিম্বের মধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া চঞ্চুপুট 

দি] ফুটাইয়! ফেলে | খাইবার সময় কৌশলে নিজ কণ্ঠ 

মধ্যে তওঁলকণণ সঞ্চয় করিয়া রথে | কুলায়ে গিয়। শাবক- 

দের চঞ্চতে আপনার চঞ্চ দিয়া সেই তণ্ডুলকণা খাঁওয়াইয়। 

দেয়। কোন কোন পক্ষ স্বস্ব শাঁবকদিশীকে পৃষ্ঠে করিয়া 
উড়াইতে পধ্যন্ত শিখায় | বিড়ালনকুলীদি জন্তর ব্যামোহন 

হইলে জঙ্গলে খির। এক প্রকার ওষধির পত্র চর্জণ করে| 

এ সকল অবশ্যকর্তব্য কর্থ তাহাদিগকে কাহাকেও শিখা 

ইতে হয় না। আপন আপন স্বাভাবিক সংস্কার বশতই 

করিয়। থাকে। কিন্তু মনুষ্যের সে রূপ ছইবাঁর নহে। পরমেশ্বর 
মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই বুদ্িবত্তির পরিচীলন। 

করিয়। মনুষ্যকে কর্তব্যাকর্তৃব্য নির্ধীরঞ্করিতে হইবে | শরীর 
রক্ষার নিনিত্তে মনুষ্কে শারীরস্থান ওশারীরবিধান 
বিদ্ভার অনুশীলন ও উন্নতি করিতে হুইবে | যত দিন-ইছার 

বিশেষ উন্নতি ন। হইবে, তত দিন রোগ, শোক, জরা, 
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অকাল মৃত্যু প্রভৃতি পাপ সকল পৃথিবী ছইতে নির্বাসিত 
ছইবে না| পদার্থবি্া মনুষ্যকে বুঝিতে হইবে, তবে 
তিনি আকস্মিক বিছ্যুদগ্ি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন | বায়ুর 

শীতি ও ধর্ম পরীক্ষা! করিতে হইবে, তবে তিনি সাহস 

করিয়ণ, বাতাণ ও ঝটিকার আবাসম্বরূপ অকুল শমুদ্রে নি- 
বিয়ে যাইতে পারিবেন | বিষ্যাই এই সকল কঠিন বিষয় সম্পা- 

দনের মূল। খিদ্তা বিনা এ সকল বিষয়ের সদসদ্ধিবেচন1 ও 

কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান কিছুই ছয় না| অতএব বিষ্ভার নিমিত্তে 
একান্ত যত্ব ও সাধ্যবসায় পরিশ্রম কর] নিতান্ত কর্তব্য। 

বিদ্যা ও শীস্কের আলোচনায় অনির্বচনীয় সুখ ! 

বিদ্যানেরাই সে অনির্ধ্চনীয় সুখের একমাত্র অধিকা'হী| 

জশ্বীন্ধ যেমন শ্ঠামলশশ্যপূর্ণ ক্ষেত্রের মনোহর শোভা 
অনুভব করিতে পারে না; জন্মবধির যেমন তানলয়বি- 

লীশিনী বিশুবদ্ধন্বরসংযৌগবতী শীত শুনিয়া মর্শগ্রহছ 
করিতে পীরে না; বিদ্যাবিহ্থীন, তেমনি বিদ্যানুশীলনের 
অনির্ধচনীয় সুখের বিদ্বৃমাত্রও বুঝিতে পারে না। জ্যোতি- 

শর্বদ পণ্ডিত যখন তীহার পর্ধ্যাবেক্ষণিকায় আরোহণ 
করিয়া শ্রছনক্ষত্রধূমকেতু প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ করেন, 
তখন তীঙার মনে কি অনির্ধচনীয় দুখ ও অতুল আন- 
দ্দের উদয় হয় | অন্য কেহ সে অনির্ধচনীয় সুখের 
অধিকারী নছে| গ্রহণ সময়ে রা আলিয়] চজ্জন্র্যযকে 
আস করে, এই জ্রীজন্পিত প্রীচীন কখ।? তিনি কি আর 

বিশ্বাস করেন ?-_তিনি গ্র্থনক্ষত্রের স্বরূপ, কক্ষ, গতি ও 

তাহাদিগের পরস্পর সঙ্বন্ধ বুঝিতে . পারিয়। মনে মনে 
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নির্খল আনন্দ অনুভব করেন | ভুগৌলবিদ্পণ্ডিত,যখন 
চিত্র সকল লইয়ণ ভূগোৌলশীস্বের আলোচনা করেন, তখন 

তাঁহার মনে কি অনির্ধচনীয় সুখের আবির্ভীব হয় !_অন্য 

কেহ মে অখণ্ড সুখের অংশভাগী হইতে পাঁরে না| তিনি" 
কি আর সুন্ধমককে ক্বর্ণময় ও মানুষচক্ষুর অগৌচির বলিয়া 
বিশ্বাম করেন? তিনি পর্ধবতাঁদির স্বরূপ ও উৎপত্তির 

নিয়ম বুঝিতে পারিয়ণ,সে ভমপ্রমাঁদ হইতে মুক্ত হন--তীহার 

আনন্দের আর পরিসীমণ থাঁকে ন11 পদার্থবিদ পণ্ডিত, 
মখন পদার্থ সকলের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! করেন তখন 

শহাঁর মনে যে অনির্বচনীয় নুতন হৃতম জাঁনন্দের সঞ্চার 

হয়ঃ তাহা? অন্যের হৃদয়ঙ্গম হইরাঁর বিষয় নহেতিনি 

কি আর সহজফণীধর বাস্কির শিরকম্পই ভূমিকম্পের 

কারণ, এই প্রমন্তজশ্পিত রথ কথা বিশ্বীন করেন ? তিনি 

পদার্থ সকলের কার্ধ্যকীরণভাবসন্বন্ধ বুঝিতে পারিয় 

স্খসখগীরে সম্তরণ করেন-অন্য কাহারে! মে অনির্বচ- 

নয় সুখ আুখী হইবার শক্তি নাই | 
বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশুতুল্য। ছুলভ জ্ঞান পদার্থই 

মনুষ্যকে পশু) হইতে প্রভেদ করতেছে, তাহণ ভাহার। 

বুঝিতে পারে নী-ইতর জন্তদের মত কেবল আহার 

নিদ্র; ভয় মৈথুনের বশীভূত হইয়া! জীবিত কাল রথ নষ্ট 

কার। জ্ঞানগর্ভ পুস্তক তাহাদের ছুই চক্ষের বিবন্বরূপ । 

অমূলক গপ্প কলছ ও পরনিন্দীই তাহাদের যার পর 

নাই আুতিস্থখকর | শুনিয়1! আহ্লাদ রাখিবার আর 

সন পায় না বিষ্া না থাকিলে ধর্ম, বুদ্ধি ও উপচিকীর্ষ" 



৫৮ সাহিভ্যমরী | 

ছয় না| স্তৃতরাঁং, বিদ্যাহীনদিথের মনে পাপ বৃদ্ধি ও অপ- 

চিকীর্বাই ক্রমে ক্রমে বলবভী হইতে থাঁকে। অর্থের অপ্রতুল 

হইলে দ্ুঃদাহমিকত! ও চৌর্যযব্ূত্তি অবলম্বন কর-_নিরপ- 
রাঁধ ধার্মিকদিণকে সর্ধন্বান্ত করিয়! পথে বমার | কামানল 

প্রস্বলিত হইলে, সাধীদিগের সতীত্ব নষ্ট করিতে সন্্চিত 

ছয় না] 

বিদ্যাব্যতিরেকে জীবন বিফল | যে সকল বালক পিতার 

আজ্ঞাধীন খাকিরা শৈশবে বিদ্যাভীন না করেও তাহা 
দিগের চির-জীবন কেধল কষ্টডেই যাপিত হয়ঃ তাহার! 

প্রকৃত সুখের মুখাবলৌকন করিতে কখনই পীরে লা; শীস্তি 

কি পদার্থ তাহার) কখনই জানে না| তাহাদিখের কোন 

সমাজে কখন আঁহ্বাঁন হয় নাঃ কেছ আদর করিয়া তাহা- 

দিগের সহিত আলাপ করেক্সা, তাহারা লোকের জপ- 

কাঁরী ন1 হইলেও সকলে তাহাদিগকে ঘ্বণী করে | বিদ্ভা। ন' 

থাকিলে, লোকে প্রায় সকল প্রকার অসদ্থত্তি অবলহন 

করে, কুর্তি সকল প্রবল হুইয়। মনকে বিপথগীমী করে, 

বুদ্দিরন্তি একবারে ভম্মীচ্ছাদিত অনলের শ্তাঁয় নিস্ভে। 

হুইয়| পড়ে, কামাঁদি নিক্ুষ্টরত্তি সকল আপন আপন 

প্রসবিতাঁকে প্রাপ্ত হয় | যেমন ক্ষৌণীপাঁল হীন বীর্ধ্য হইলে 

দশ্ট্য প্রভৃতি হরত্ত লেকে রাজ্য বিপ্রীব করণে প্রোৎদীাছিত 

হইয় জকুতোভয়ে সর্ধ স্থানে অত্যাঁচীর করে, মেই প্রকার 

বিদ্া অভাবে বুদ্ধির ক্ষীণত হইলে কামাঁদি হুর্দান্ত রিপু 
সকল মনোরাজা অধিকার করিয়ী একবারে পুক্তষের সকল 

গুণ নফ$ করে। 
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ধুতি, ক্ষমণ, ধৈর্য্য, বিনয়, শীলতাঁ। দয়, ধর্ম? শ্রদ্ধা, ভক্তি 
প্রভৃতি গুণ থাকিলে মানুষ প্রতিষ্ঠাভীজন হয় এ সকল 

গুণ বিদ্যা, হইতে ত সমুৎপ্ন হয়; সুতরাং বিষ্তা! না খাকিলে 
হৃতণীরৰ ও হতাঁদর হইতে হয়, মূর্খ বলিয়া সকলে 

উপহাঁম কথ্ধ; অতি ইতর জনও অপমান করে; সুহান 

বান্ধবাদিও স্বগ। করে; অধিক কি, পিতা মূর্খ হইলে পুন্্রে- 

র1€ অব্জ্ঞী করিয়াথাকে। 

ভ্রগুণনান্ হইলে জনক জননী থে প্রকার আনন্দার্ণবে 

ভা রী মুর্খ হইলে তেমনি জুঃখসাণীরে নিমগ্ন হন 

দুখ জন্তীনের কারণ, মাতা পিতা যাঁবজ্জীবন অন্তর্দাছে 

দগ্বীভূত হন | উহার) স্বয়ং দোষী না হইলেও অবোধ 
মুর্খ তলয়ের দোষে লৌক অমাঁজে ভিরস্কৃত ও অব- 

মানিত হন। 

মুর্খ ব /ক্তি, যদি প্রভৃত ধনশীলী রূপবান ও মহ? কুলীন 

হয়, তথাঢচ মূর্খতা দোষের জন্য কেছ তাহার মমীদর করে 
নী, এবং তাহার সহবাস করিদত অনেকে পরাড্মুখ হয়| 

দিও ধনলুর্দীস্তাবকেরা আপনাদ্দিগের অভীষফ মিদ্ধির 

নিমিত্ত তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং জাঁক্ষাতে কপট- 

ভাবে তাহার যশোকীর্তন করে, কিন্তু পরাক্ষে তাহার, 

নিন্দা করত ক্র করে না| লোকে ম্ব ম্বস্ার্থ উদ্দেশেই 

মুর্খ ধনীজনের আঁশ্রর গ্রহণ কর, কিন্ত সিদ্ধপ্রয়োজন 
হইলে আর তাঁহার নিকটস্থ হয় ন।| 
সি লৌকের ধন প্রায় অমৎ কার্য্যেতেই পর্যাবশিত 

| অসাধু বঞ্চকদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া পান পর- 



৬৩ সাঁহিত্যমঞ্জরী | 

দারাদি বিশর্থিত বিষয়ে বিপুল বিভব বিসর্জন কার, 
এব ধনগর্কধে বিমোহিত হইরখ লোকের উৎপীড়ক হইয়? 

দড়ীয়। 

মন অতি চঞ্চল | বিষয় বিশেষে নিয়োজিত ন হইলে 

স্থির থাকে না| এ নিমিত্তে মুর্থের) প্রীয় দেটিৰ নিযুক্ত না 
হইয়! থাকিতে পারে ন।| মূর্খের1 পৃথিবীতে পাপ ও অনি- 
ফের আোত প্রবংছিত করিতে খাঁকে | সর্ধনিয়ন্তার নিয়ম 
লঙ্ঘনজন্য তীহাঁরখ পদে পদে বিপঞ্জগ্রস্থ হয়, এবং পরি- 

শেষে সমীজের হূর্বিসহ গলগ্রহ হইয়া! উঠে) অতএব, 

জাঁনেশপার্জনের নিমিক্তে আন্তরিক যত্র ও পরিশ্রম কর! 

উচিত | জীবিতকীলের মধ্যে মৃনুষকে যতগুলি কর্তব্য করিতে 
হয়, এই কর্তব্যটীই সেই সকল কর্তব্যের প্রধান | বিষ্ভার্থি- 
দের ইহ? সর্্বদ1 মনে জাগরিত রাঁখ। উচিত। 

ভাষা, বিদ্যার অধিরোহিণী স্বরূপ । ভাষায় উত্তম 

রূপ অধিকার না হইলে, সহজে ভিন্ন ভিন্ন পগিতগণের 

 মতগ্রহ হইতে পারে ন| আপনি বুঝিয়। অন্যকে উপদেশ 

দেওয়া কঠিন হইয়? উঠে | অনেকের বোৌধ আছে, ভাষায় 
অধিকার ছইলেই, বুযুৎপন্তি, পাপ্ডিত্য ও জ্ঞান জন্বে | তাঁহ? 

ঠিক সত্য নহে! ভাষার কিছু জ্ঞানজননী শক্তি নাই, 
ভীষ! কেবল জ্ঞানলীভের উপায় ব৭ দ্বারম্বরূপ, এনিমিত্তে 

বাল্যকালে অশ্রে ভাষা শিক্ষ1 কর। উচিত। ভাধা শিক্ষা 

করিলেই শীস্ত্রজ্ঞানের উত্তম সুযোগ হয়| পর্যবেক্ষণ, 
পরীক্ষা, অনুমিতি প্রস্ভৃতি শীশ্ত্র্জি্ীয় উত্তম উত্তম সাথন 

আছে বটে, কিন্তঃ তথাপি, ভাষাও কিছু ইহণর একটা গে৭ 



স্শপন নহে 1. অতএব, বিদ্যা: র অতো ও ভা এ দি বৃ 

করিয়া) বুুুপত্ভি, পাশ্ডিতা, ও টির টি ্ 
পশ্ডিতের সমাজে আঁদূত' “হন, চিরকাল ম্থখে ও সঙ ন্ 

দিনযাপন করেন । জীবিতকাল,। াহারাঁ বনধুখণের প্র এ 

স্পদ, প্রতিবাসীদের  পুজাম্পদ ও সাধারণের অন্ধাম্পদ 
হইয়া, পৃথিবীর রথ, নখ ভোগ করেন | 

বিনয় শূন্য পুরুষের প্রতি। 
শরীরের শৌভখ তব অভি মনোহর | : 
রঘবাহস্থ,লোন্নত চাক কলেবর 
সমুদয় দেছে তব শেভ! অতিশয় | 
(কিন্ত তুমি নিজে ত সুন্দর কু ময় 

' দেহ তব গেহ মাত্র গৃহীত পে নয় | 
884৮ 

যে গৃহে করছ বাঁস ভাই ু চ্দ্র |. 
কে গে (তোমাকে, তু জনে তি 
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. তাঁই ধলি সে শীরবে দিয়] বিসর্জন | 

আপনি সুন্দর ছতে করছ যতন ॥ 

দোষ পরিশৃন্ত ভবে হয় যেই নর] 
ইহ কালে পরকালে নে হয় সুন্দর ॥ 
বিনয় বিহ্বীন যেই জানিহ নিশ্চয় | 

 জন্দর সে নয় কতু সুন্দর সে নয়॥ 
বিনয় রহিত জন দোষের আধার । 

বিনয় আশ্রয় যুব উচিত তোমার ॥ 
পপ 

স্বচিন্তা-ম্বাবলন্বন | 

পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন মানুষই যথার্থ সুখী] 

্বচিন্তবই তাহার সকল কাঁধ্যের সাধনস্বরূপ + এবং স্ববল- 

স্বনই উহার সকল স্মুখের মুলম্বরূপ | আ্মচিস্তই মনুষের 

ছুরবন্থ! সংশোধন ও উন্নতিনাধনের উৎক্কষ্ট উপীয়, এবং 

ক্বাঁবলমনই তাঁহণর শরটরধারণ ও জীবনের স্থুখের ধান 

কারণ স্বচিন্তা ও স্বীবলম্বন মনস্ী ও তেজন্বীদের আলেক- 

সামান্য রত্ব। মানুষের এতাঁদুশ মহ! রত্বলীভে পরাঙ্নখ 
ছওয়। নিতীন্ত বিড়ত্বনীর কর্ম সন্দেহ নাই। 

পরম কাকণিক পরমেশ্বর স্থখে সংসারধযাত্রী নির্ধাছের 

নিমিত্তে সকল মানুষকেই বুদ্ধি এভৃতি গুটিকত উৎকুষ্ট 

 উৎক্কউ ম'নারভি দিয়াছেন | পরোকধাত্র। নির্বাহেশপযোগী 
এই বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্মে তিনি কীহণকেও বঞ্চিত করেন.নাই | 

শৃণালকুকুর প্রভৃতি ইতর জন্তু সকলও আঁপনআঁপন 



_সাহিত্যমঞ্জরী। ৬৩ 

জীবেকা নির্বাছের নিমিত্ত যখাঁসভ্তব অপ্প বৃদ্ধি ব 
সংস্কার পাইয়াছে। তাহার কোন বিষয় কর্তব্য বলির! 

শিক্ষ। করে ন), কাহার নিকটে উপদেশও লয় ন11 তথাপি 

লেই সামান্ত বুদ্ধিবলেই তাহণদির্কে কখন কাহারো 

অধীনত ম্বঈকীর করিতে হয় না| স্বচিন্তী ও ্বাঁবলম্বন 

বিবুয় অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অপেক্ষ! সামান্ত-বুদ্ধি 

ইতর জন্তকরও প্রশংন1 করিতে হয়| বস্তুতঃ, স্বস্ম জীবিক' 
নির্বাহের নিমিত্তে কেহ কাহার মুখ চাহিয়] ন। খীকে” সক- 

লেই স্বন্ব প্রধান হইয়] চুল, এই অভিপ্রায়েই পরমেশ্বর 

জীব সকলকে যথোপযুক্ত মনসিক বৃত্তি ও শীর'রিক বল 

দিয়াছেন | নেই মনোরত্তি সকলের পরিচলনখ ও শার 

রিক পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে অভাবছুঠখ দূর। ও 

নির্ষিক্বে স্ুখসম্পত্তি লাভ হয়। | 

মানুষের ঘে কিছু প্রয়োজন হয়, তৎসমুদাঁয় উপার্জন 
কর! পরিশ্রম সাপেক্ষ | যত্ব ও পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই 

লাভ হয় ন11 অন্ঠের আনুগত্য ও মনস্তষ্ি করিয়1 জীবিক1 
অর্জন করণ কাঁপুকষের কর্ম, কিন্তু ইছাঁতেও যত্ব ও পরি- 

শ্রমের আবশ্যক হয়। অন্যে দিবে, তবে আমার হী 

এরূপ বিবেচনা করিয়] চে করাও সামান্য পরিশ্রমে; 
কর্ম নহে। কিন্ত এরূপ রথা যত্ব ও নিরর৫থক পরিশ্রম কর! 

হস্তপদবিহীন পদ্ষু ও নির্বদ্ধি জড়েরই শোভা! পায় 
বিলক্ষণ সবলশরীর বুদ্ধিমাপুনর পক্ষ ইহ! যারপর নাই 

শিন্দার বিবয়। অতএব কাপুকষতা সংগ্রহ এরূপ প্রশীট 



যত্বু ও পরিশ্রম নাঁ করিয়ণ, অযস্বস্থুলভ ন্বচিন্তা ও স্থাঁব- 

লম্বন বিষয়ে যত্্ ও পরিশ্রম করণঁই সকলের উচিত |. 

_ স্মচিন্তা ও স্বাবলক্বনের সুখ অতি অনির্বচনীয়? মুখে 

বলিবাঁর নহে | যিনি একবার পরের পরামর্শ অনুগীমী ও 

পরাধীন হইয় তাঁছার সুখছুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই 

জানেন, ক্যচিন্তা ও স্বীবলদ্বনের কি অনির্বচনীয় নখ | এই 

হুইটী ধর্ম যাহার আছে, তাহার বিপদ্কে বিপদ্ বলিয়া 

জ্ঞান হয় নখ, মহাদ্ঠখেও তিনি মুহমাঁন হুন না| ন্বচিন্তা ও 

ম্বাবলম্বন তাহাকে অবলীলা ক্রমে সকল দুঃখ ও বিপদের 

পরপারে উত্তীর্ণ করিয়। দেয় | 

_-ম্বচিন্তা ও হ্বাবলম্বনই মানুষের সকল সুখমৌভাঁগ্যের 

প্রস্থতিম্বরূপ' | ম্বচিন্তা, স্বীবলঘ্বন ও পরিশ্রম ব্যতীত 

মানুষের দূরবস্থা দূর ও স্ুখসম্পন্তি লাভের এমন স্থির 

উপায় আর কিছুই নাই। ইচ্ছা করিয়া অস্তের বশীভূত 

তয়? নিতান্ত কাপুক্রষের কর্ম” মনস্বীর কর্ম নে। মানুব 

অমান ধর্মমীল মানুষের অধীন হইবে, ইহ! কখনই ঈর্শরের 

'অভিপ্রেত নহে | অন্তের মত হস্ত পদাদি থাঁকিতে, অন্যের. 

মত বুদ্ধিবৃত্তি থাকিতে, অন্যের অধীন ব1 অনুগত, হওয়া কি 

লক্জার বিষয় নয? বুদ্ধিতিকে পরিচালিত ও মার্জিত 

কর -্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনকে অধশ্রয় কর--অনায়ীসে লুখ- 

সম্পত্তি লাভ করিবে । যদি বিপদ্গ্রন্ত হও, সে বিপদ্ 

হইতে উততীর্ঘ্ছইবে ? যদি দারি ্ ুঃখে কাতর হও, ধনা- 

গম ছুইনে ॥ এবং যদি বিদ্ভারত্ব লীভে ঘত্ব খাকে, স্বচিন্তা 

৬ ক্বালহ এই ছুই ধর্মের সহায়তায় ভীহাও লাভ হুইবে। 



ত্িয়দিগের গ্রতি রাজ।, ভীমসিংহের নু 
উৎসাহবাক্য: [ 

আ্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চান্স? 
দাসত্ব শৃঙ্থল আঁজি কে পীরিবে পীয় ? 

কোটিকপ্প দস থাকা নরকের প্রীয়! 

দিনেকের ম্বাধীনতী, স্বর্থন্খ ভায় £ 

একথা যখন হয় মানসে উদয়-- 

পানের দস হবে ক্ষত্রিয় তনয় ? 

তখনি ভ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় ৮. 

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি জয়? 

অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ, 

_ সাঁজ সাঁজ সাজ, বলে, সীজ সাজ সাজ ূ 

চল চল চল সবে সমর সমাজ, ও 

রাখ পৈত্রিক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ। 

আমাঁদের মাতৃভূমি রাঁজপুতামীর» 

সব্ব্বাক্গ বহিয়ে ছুটে কধিরের ধার ১. 

স্বার্থক জীবন অধর বাঁছ-বল তাঁর, 

আত্সনাঁশে যেই করে দেশের উদ্ধার | 

্কতীস্ত-কোমল-কৌলে আমাদের স্থান + 

_. শ্রস তায় টপ সবে ৯ শান? ঃ 

. শ্মরহ ইক্্ী 

| প্ধহিজে, দেশহিতে, জল জীবন) টু. 
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_ স্মরহ তাঁদের সব কীন্তি বিবরণ | 

বীরত্ব বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়নন্দন !. 

অতএব রণভূমে চল ত্বরণ যাই, 

 দেশছিতে মরে যেই, খুঁল্য তার নাই। 

যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই, 

 ম্বর্ম-্থুখে সুখী হব, এস সব ভাই | | 

| প, উ, | 

0০:০০ 

স্বদেশানুরাগ । 

গ্ৰদেশীেনুরশশী সমীজের শ্রীর্দ্ধির প্রধান কীরণ | কি 

অধীতশীন্্র মনীষাঁসম্পন্ন পণ্ডিতণণ কি ব্ণজ্ঞান রহিত 

নির্কুদ্ধি পরিশ্রমোপজীবিশণ সকলেরই মনে এই ন্বদেশীনু- 

রাখ জাভ্বল্যমীন আছে | কি ভদ্র কি অভদ্রঃ স্মদেশের 

ব1স্বজীতীর নিন্দা শুনিলে আগুণ হইয়+ উঠেন, প্রসংশ? 

শুনিলে অতিশয় প্রীত হন | 

স্বদেশের অনুরাখ অন্যান্য বিষয়ের অনুরীগের মত দর্শন- 

সাধ্য বা শ্রবণসাধ্য নহে | যে বিষয় দেখিবামীত্র মনের 

তৃষ্ণ? নিরৃত্তি ও চক্ষুর তৃপ্তি জন্মে, তাতেই সকল মানুষের 

অনুরাখ হয়; কিন্ত ব্বদেশের সেরপ নছে! অপরাপর 

বিষয় যাহণাতে লোকের অনুরাঁণ জন্মে, তাহার অবশ্য কোন 

গ্রীতিকর ধর্ম থাকে ব্বদেশীনুরাঁগের পক্ষে সে মিয়ম 

দেখা যায় ন1| স্বদেশ অসভ্যতা পরপুর্ণই হউক, অর 

জযন্ত আচার ব্যবহারে নান হইয় খাকুক, তথাপি জন্মভূমি 



বলিয়া তাহার প্রতি চি একটী অনির্রচনীয় অমুরাখী 
খাকে। এই স্বদেশীনুরাঁগের বশবর্তী ছইয়াই সকল জাতির+ 
শত্রু হইতে দেশ রক্ষখর জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছয়। নিজ 

পরিবাঁরের কার্ধ্য ছইতেও শ্রেষ্ঠতর ভাবিক়1 স্বদেশের রক্ষায় 

একান্ত যত্বশীল হয়| ফলতঃ১ ত্বদেশ ও স্বজাতি আপনার ্ 

আবাস ও পরিবারে অনুরূপ মাত্র । | 

নিজ আবাঁসে যেমন আমর] অপ্প পরিবার লইয়া 

থাকি, স্বদেশ গৃহে তেমনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃভশিনী বহুপরি- 
বার লইয়। বাঁন করিতেছি, মনে কর উচিত | পরিবারের 

মঙ্গলকার্যযসাধন যেমন আমাদের অবশ্য কর্তব্য, স্বদেশের 

ম্গলকার্ধ্যনীধনও আমাদের সেইরূপ অবশ্ঠ কর্তধ্য জন্দে 
নাই | প্রতিদিন সংসার-ষাত্র নির্বাছের নিমিত্তে আমা 

দিশীকে যেমন ক্ষণকাঁল ভীবন চিন্তা করিতে হয়, স্বদেশের 
মঙ্গলসীধনের নিমিত্তেও আমাদিণের ভাবন। চিন্তা কর) 

আগ্রে কর্তব্য | দেশের ভ্রীরদ্ধি হইলেই পরিবারের নহি 

হয় | ্ ী 

্যদেশীনুরাণ যথার্থ ও ভ্তায়ানুগত হওয়। আবশ্যক 

কিন্ত আপামর সাধারণের যে স্বদেশানুরাণ আছে, দেটী 
্বভাবসিদ্ধ, যাহ কিছু আঁপনাঁর তাঁহারই প্রতি মমতাঁ- 
বশতঃ মানবের অনুরাগ জন্মে; কিন্ত তাদৃশ অনুরাগে, 
বশহ্বন হুইয়, চলিলে দেশের উন্নতি না হইয়া, বরং ক্রমে 
ক্রমে অবনতি হুইবারই সস্তাবনণ। স্বদেশের কুরীতি ক্ুপ্রথা 
দেখিয়া তাহার মিথ্য1 প্রশৎসণ ও গৌরব করিক্সণ বেড়ান, 
ও সেই লমন্ত রীতি ও প্রথার সংস্কারের চেষ্টা না'কর 



৬৮ 

কাঁপুকষের কর্ম). সকল জাঁতিরই, কৌন ন1 কৌন. দেষ 
আছে। কোন সমাজই একবারে বিশুদ্ধ হইতে পাঁরে না; 

কিনি ক্রমে ক্রমে দেই. সকল দোষ সংশোধন কর দেশীয়- 
“দের কর্তব্য । স্বদেশের অভাঁবঅপ্রতুল মোচন ও কুপ্রথণ 

ঙ ভীতির সংস্কারসীধনই প্রকৃত স্বদেশী নুরাঁগের কর্ম । 
কতকগুলি লোক স্বদেশ ও স্বজীতির প্রতি অন্ধ অনুরণগ্ের 
বশম্বদ হইয়া, দেশের আঁচারগত দোঁষ বা আপনাদের 

কুসংস্ষারজনিত দেঁষ, কিছুই বুঝিতে পারেন না ওদিকে 

বিদেশের লৌকদিগকে ঢুইচক্ষে দেখিতে পাঁরেন ন1। 

বিদেশীদের উন্নতিকে উন্নতি বলিয়াই বোধ করেন নখ। 

বিদেশীদের নাম করিলেই অমনি একবারে জ্বলিয়' যাঁন | 

এরূপ স্বদেশীনুরীথকে যথার্থ স্বদেশানুরাণী বলে ন|। 

অতএব, এরূপ অনুচিত অ্বদেশীন্ুরাঁগের বশীভূত হুইয়", 
ব্বদেশের সর্বনাশ কর! দেশীয়দের কর্তব্য নছে। যাঁহধতে 

অ্বদেশের হিতনাধন ও উন্নতি হয়, তদ্থিবয়ে আন্তরিক যত্ত 

করা! অতি কর্তব্য | 

অর্বর্রযত্ে স্বদেশের মঙ্গলসাধন কর উচিত বটে, কিন্ত 

তাহা বলিয়ণ, অন্যদেশের প্রতি অত্যাচীর করিয়ণ স্বদেশের 

হিতসাধন করখ উচিত *নছে| ইহা অত্যন্ত স্বভাববিকদ্ধ 

কর্। স্বদেশের ুখসচ্ছন্দ ৰ্ধি হুইবে বলিয়,, আর এক 

দেশকে চিরকাল অধীনভা হঃখে দঃ খত কর নিতান্ত 

্ার্থপর অসভ্যের কর্্ব। অন্যকে ছুঃখ দিয়া আপনার 
সুখের চে করণ, (ষেমন নিকট প্রর্রভি অসভ্যের কর্ম, 

অগ্যদেশের অনিউ করিয়া, ন্বদেশের উন্নতি করা, তদপেক্ষা 



পরো নি 4 

১ পা | ৬ বা 

শতগুণে অসভ্োর কর্ম মাই), সর্বনক্িমানূ রমে+ 
শ্বর পৃথিবীর সকল দেশকেই মনুষ্ের বাঁলোৌপযোগী করিয়া- ৫ 
ছেন | পরিশ্রম করিলে, সকল দেশেই প্রাণধারণেরনিখিতে ৃ 

পর্যাপ্ত আহার পাওয়। যায়। তাঁর অনুগ্রহে নকল" 

দেশে বশিক্ণাই শাস্ত্র আলোচন1 হয়। সকল দেশেই 

আমাদের সকল বালন। পূর্ণ হইতে পারে। অতএব, অনু- 
চিত্ স্বদেশীনুরাঁগের বশীভূত হুইয়ণ, অমঙ্গলের কারণ ভয়-. 

্কর যুদ্ধ করণ, ও যুদ্ধ করিয়া" অন্য দেশকে বশীভূত করা, ্ 
কোন জাতিরই উচিত নহে। এক্ূপ কণ্রলে, পরমেশ্বরের | 
নিকট তাহার নিয়ম লঙ্ঘন জন্য অপরাধী ছইতে হয়| 

স্বদেশের প্রতি শ্নেহমমতা অতি অুনির্র্চনীয় ! স্বদে- 
শের মত মনের আহ্বাদকর ও চক্ষুর প্রিয়দর্শন পদার্থ 

এমন আর কিছুই নাই! স্বদেশ যে কি রমণীয় পদার্থ, তাহা 
চির প্রবাসী ব্যক্তি বই আর ফেহই বুঝিতে পারেন না যখন 
তাহার হুদয়মুকুরে স্বদেশের স্রেহময়ী মূর্তি প্রতিবিশ্বিত হয়, 
তখন তিনি অস্থির হইয়! উঠেন | আহা! যেস্থলে বাল্য- 
কালে মনের সাধে বাল্যখেলায় নিযুক্ত ছিলাম, যে ্ছানে 

পরমস্থখে যৌবনকাল যাঁপন করিয়াছি, যে চ্ছান স্েহপুর্ণ 
পিতামাতা ভ্রাতাভগ্সি পুক্রকলত্র বন্ধুবান্ববণের আবাস 
স্থান, তাহার নীম করিলে অন্তরাত্বা পর্য্যন্ত পুলকিত হইয়া 
উঠে; তাহা অপেক্ষা প্রিয়তম পরম রমণীয় পদার্থ * খি- 
বীতে আর. কি আছে? এমন নুখময় স্বদেশের ছুরস্া 

দেখিয়ণ ধার মন চঞ্চল ন] হয়ঃ ভীহার' শ্বস্তীরতাগুণে 

কি প্রয়োজন? স্বদেশের ছুরবন্থা দেখিয়ণ বিনি নিশ্চিত 



থাকেন, আ্বদেশের ছুরবস্থা। দেখিয়ণ যাহার চিত্ত বিচলিত 

হয় না, তিনি কখনই মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। 

বাজবাহাছরের হিন্দুরাণী। 

অন্ত যাঁয় কদনমণি। পশ্চিম গগীণে এ লোহির্ত বরণ | 

_.ফাষিত কাঞ্চন বিভী1 মেঘের অঞ্চলে কিবা, 

বিজলীর রেখ প্রাঁয়। শোভিত রঞ্জন | 

কাল কামিনীর অজে বিচিত্র ভূষণ ॥ 
ভ্যজিল কিরীট কান্তি, কীননের শৃঙ্গ, অর পর্বত শিখর | 

তকরে ত্যজিল মীয়াঃ পীছ্ছে তার নাহি ছায়া, 

ত্য'জ পক্ষী গগণের কুলায়ে তৎ্পর। 

ত্যজিয়াছে বাঁজ রাজ মাঁলব সুন্দর ॥ 

ত্যজিয়াছে বাঁজ রাঁজ মালব সুন্দরীরে, অনীথিনী প্রীয়| 
বিজাতী শক্রর তরে, একাঁকিনী পশে ঘরে, 
ধীরে ধীরে আঁজ ধনী শয়িত শহ্যায় | 

বসন অঞ্চলে ঢাঁকি বদন বিভায় ॥ 

আঁদিছে আদম জয়ী, লভিপত সুন্দরীরে, মাঁলবের সার | 
উল্লাসে প্রমত্ত মন, লভিতে শ্রমের ধন, 

এত যে করেছে রণ, আজি পুরস্কার | 

লন্ভিবে বিজয়ী অজ রাজীব অশার ॥ 

সদর্পে পশিছ্থে জরীরাণীর আগাঁরে, আহা সুখ নিকেতনে ! 

দত পূরিল স্বীণ, সার্থক নয়ন প্রাণ 
মর্ম বসনে ঢাকা সুন্দরী বদন | 

রূপে; 'ত করিল জয় বিজয়ীর মন ॥ 



একীকিনী শুয়ে বাম, শৌভিত শয্যায়, আহা স্ুরতি মৌহুন ! 

নীরব সে নিকেতন, বহে সুধু সমীরণঃ | 

দুখ শ্বীসে ক্ষণে ক্ষণে করিতে রোদন-_ 

কোখা বাহছাছুর বাজ আজ ছে এখন ?॥ 

উল্লাসে অব্ইল জয়ী, হরিতে কুম্থমরে, মীলব চা রঃ 

মোছিত বীরের মতি, আইল সে দ্রতগতি, 

দেখে ধনী নিদ্রাবতী, মলিন বয়ানে | 

মাহি শ্বাসঃ নাহি হাস, নাঁহিক সঙ্ঞানে ॥ . 

চমকিল বীরহিয়1, দেখিয়। সুন্দরীরে, শ্ফির অচঞ্চল। 

“উঠ উঠ প্রীণ ধনঃ এই দেখ কে এখন ৮৮ 
কহিল জরী তখন, ফেলিল অঞ্চল। 

নহি বাঁকৃ, মাছি মরে বদন কমল || এরি 

ধর হে মালব জয়ী, স্বন্দরীর কর, তোল হ্াতেতে ধরিয1। 

দেখ তাঁর মুখ ধরি, কাদিছে কি সে ল্ুম্দরী, 

ছুখিনী কি বাঁজরাণী, রাজত্ব লাখিয়]। 

ধরমের ছুর্ঘ তার কে লয় জিনিয়1? 

ধরিল স্ম্দরী-কর, ফেলিল সে কর ফিরে, ত্যজিয়' নিশ্বাল। 

দেখ ওহে হুরীচীরঃ নিধন কেমন ভাঁরঃ 

বাঁড়ায়েছে কপ, তোমা করিয়া? নিরাশ | 

. ছুয়োনা সতীরে যাও আপন আবাস ॥ 

হলশছ্ুল পীনে ধনী, ত্যজিয়খছে প্রাণরেঃ তোমার বলায়! 

€ই দেখ বিষীধার, পাশেতে রোয়েছে তার। 

শিখাইতে ছুরাচার, ধরম তৌমায় | 
কেমন প্রশান্ত মনে শেবিয়াছে তায়! 



৭২ রি 

ফিরে যা হে বিজ, এ বাঁজিত তুমি হয়েছ মিষ্চয় | 
বোলে লোকে প্রকাশিয়ঃ এ নারীর বীর হিয়া) 
তব বীর তরবার হতেও ছুর্জয় | 
সতীর সতীত্ব কভু, ভাঙজ্িবার নয় ॥ 

এ নারীর ধর্ম যশ, যোধিবে কবীর গীত, চিরদিন তবে 

ুান্তর গীত হবেঃ তোমারে ছুষিবে সবে. 

যশের মন্দিরে সর্তী সজীবন ররে। 
বীরাঙ্গনা সতী বলে দেশে তারে কবে ॥ 

সারমীগিনি 1 

লাজ 

চা ) জিদান পরমেশ্বর, রবিটাণের আবাসম্বরূপ, এই 

পৃথিবীর স্থানটি করিয়ণছেন। পৃথিবীতে নাঁন! জাতীয় জীব- 
জন্ত আছে। সকল জীবজন্তুর স্বভীব বা অবস্থা সমান 
হে! কতকগুলি জীব অতি বিস্তীর্ণ বনেই থাকিতে ভাল 
বাসে ; অন্রভেদী জীর্ণরক্ষে আবত লতাগুল্মে আচ্ছন্ন 

ৃ দিবি ব্নই তাহাদের পরম; আখের অনলয়্1 কতকগুলি জীব 

রর পর্ণ খীরনলে থা রি ভালবাসে; বি ত- 



সাহিত্য্তারী। ৭৩ 
ও উভচর এই দ্রিবিধ জীবের স্যর্টি করিয়াছেন] এই তিন 

প্রকার জীব তাহার বিশ্বরাজ্যের প্রজাম্বরূপ | 

মনুষ্য সকল জীবের প্রধীন | - মনুষ্যকে সকল জীবেরু 
রাজ? বলিলেও বলণ যাঁয়। মনুষ্য ইচ্ছণ করিলে, অতি ছুরস্ত 

বনহস্তিকেওঁ পিপ্তরবদ্ধ করিতে পারেন, ও সহত্র সহজ সহ- 

চরের মধ্যস্থিত অতি ভয়ানক দুর্দর্য বনব্যাত্রকেও আক্রমণ 

করিতে ভীত হন না| মনুষ্যকে কেবল স্থলচর নণ বলিয়া, 

সর্বচর যলিলে বল। যায়| মনুষ্য বিমীনেও আরোহণ 

করিতে পীরেন, এবৎ অর্থবযানে আরোহণ করিয়া অব- 

লীলক্রলে সস্তরপপটু বড় বড় জলচরকেও পরাজিত করিয়া] 

ছুস্তর সাগর সকল উত্তীর্ণ হইতে পারেন | মনুষ্য ও ইতর- 

জন্তুর ম্বভাঁব অনেক বিভিন্ন বটে ; কিন্তু কতকগুলি ব্বত্তি 

প্রায় সকল জীবেরি সমান | এই নিমিত্ডে কতকগুলি বিষয়ে 

প্রায় সকল জীবজন্তকেই সমান দেখিতে শীওয়। যায় | 
আসন্দলিপ্ন1 সকল জীবজন্তরই সমান | সকল জী বনান্তই 

স্বজাতীয়কে লইয়! একত্রে থাকিতে ভাল বাসে হস্তিরণ, 

মিলিয় একটী পরাক্রমশালী হস্তিকে আপনাদের দলপতি 
করে| তাহার! তীহাকেই অবলম্বন করিয়ানির্ভীবনায় পরম * 
সুখে একত্রে সহবাসন্তখ অনুভব করিতে থাকে | আহার বা 

বনবিচ্বারের ইচ্ছ। হইলে, তার? সকলে একত্র ন" হুইয়$ 

কোথাও যায় না| বিপদ উপস্থিত হইলে, একত্র হইক্সণ,. 

সকলেই স্ব শ্ব বিত্রম প্রকাশ করে | প্রসিদ্ধ পর্ধযটটকেরণ ইহ1 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন | চক্ষে দেখিতে পাইলে, কেহ শুনিতে 
চীম না» এ নিমিত্তে আমর" ইতয় জন্তগাণের আসঙ্গলিপ্সার 

৭ 



একটী শ্রীম্য হান েতেছি। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকাঁলে 
7 মতম্বসকল জলাশয়ে ভাসমান হয়। ভীজিবার সময় 

সকল মৎস্যই একবারে ভাসিয়1 উঠে, সম্ভরণ দিবার সময় 
সকলেই একবারে সম্তরণ দেয়) আধার, জলমপগ্ন হইবার 

| সময় সকলেই একবারে" জলময় হয়| এই সকপি দেখিয়" 
রঃ শুনিয়", বোধ হয়, একত্রবাসবিষয়ে  'সকল 0 

ঈ্বভাব একপ্রকার | 
_আসন্গলিপ্নী-অপর জীব অপেক্ষা! মনুষ্যের অধিক 

, বঙগবতী | এ নিষিত্তে মনুষ্য কখন একাকী থাকিতে ভাল 
_বাঁসেন না | নির্জন বাসের ছুঃখ ও একত্র বামের স্থুখ বর্ণন 
- করিবার এ স্থান নহে। ফলতঃ) বন্দি চিরপ্রবানী প্রভৃতি- 
্ গণের অবস্থ। দেখিয়। সকলেই ইহু1 সহজে অনুভ্ভব করিতে 

পারেন। সর্ব্বশক্তিমীন্ পরমেশ্বর, মনুষ্যের মনে এই বৃত্তি 

দিয়া পৃথিবীকে কি সুখের ও সচ্ছন্দের স্থান করিয়াছেন, 
রলশ যায় না| ইছণ না থাঁকিলে, গৃছস্থজনস্থশোভিত পল্লী, 
আমীণজনপরি সুরিত গ্রাম, ও বহুজনাকীর্ণ শোভিনতম 
এ্রসাদরাজিরস্ডরিত নগর কখন দৃষ হইত ন1। রাজধানী 
(নশীর উপল 8 কার্ধ্য কিছুই হইত, ন1|. পরমে- 

নকলেরও আবির হুইভ ন1| এই ০৬ মর 

ঘোর স্বখের ও আনন্দের মুলীভূত। : 
্যতন্তরত। সকল চুঃখের দুল । ব্বতন্ত ব্যক্তি কখন জু € 

 অচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন না| পরমেশ্বর আমাদিশবে 

-বাকশক্তি দিয়াছেন, কাহারো নে কথাবার্তা না কহিয় 



খাকিতে পারি ন1| সুকের মত নিঃশব্দ মিয়া! খাকিতে 
আমাদের ইচ্ছা হয় না মনের তৃত্তি বা তুর্িও জন্মে না! 
মনুষ্যসমাজই আখমাদেয় এ বাঁসনাসিদ্ধির প্রধান উপায়। : 

য্যমমাজে বাঁস ব্যতীত কথাবার্তা কাছ সুখী হুইবাঠী 
আঁর অন্ত প্টপায় লাই যখন কোন গৃহস্থের জীবনসর্রস্থ 
একমাত্র পুত্রের অন্ধালে মৃত্যু হয়, আর তাঁহার শোকে 

পিতামাতা! ভাভাভখিনি প্রভৃতি ব্যাকুল হইয়া, পাগলেক্জ 
মত শুক ত্রন্দন করিতে আঁরম্ত করে, খন প্রতিবাসী 
বই সাস্তনা আর কে করিতে পারে? তখন সেক প্রতি- 

ধাঁদীদের, অকপট স্ষেছ ও যত্রুই তীর জীবন রক্ষণর 
কারণ ছয়! উঠে। ন্বতত্তর ব্যক্তি কখন.আঁপনাঁর বিপদ- 
সময়ে এরূপ সমাঁজন্ুখ অনুভব করিতে পারেন না| সামী 
জিকেরাই এই সফল অনির্ধচনীয় স্থখের অধিকারী | পর- 
মেশ্বর কাহীকেও সম্পন্ন ব1 সর্বক্ষম করিয়! দেন নাই | 
একটী মনুষ্যের ব্যবস্থারোপযোনী যত দ্রব্যের প্রয়োজন ছয়। 
একটী মনুষ্য কিছু একাকী তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে 
পারেন ন1 | বু পরিশ্রমে ই! সাধ্য হুইবশর বিষয় নহে! 

এ নিমিত্তে একত্রে খাঁকিয়ণ, কতকঞ্তলি লামীজিককে ক্ষেত্রে 

হুলচালদা! পুর্ব্বক, কৃষি করিতে হয়, কতকগুলিকে বন্্রবয়, 
ও বস্ত্রমীবন করিতে হয়, কতকগুলিকে শীল্দের মতি 
্রন্থাদি রচন] করিতে হয়| এরূপ না করিলে, সকলে 

নকল বিষয় ুখে সম্পন্ন হয় না| এই ্রারৃতিক মিরা 
সারে, আবহষাঁম কাল অবধি? মনুষ্যমমাঁজ নিয়মিত, সংস্কা 

: ও উন্নত হইয়া আসিতেছে । 



৭৬. 

. মনুষ্যনমাজ বড় আধারণ সমাঞ্জ নহে। কোন একটী 
কল্যাণকর অনুষ্ঠানের নিমিত্তে একটী ক্ষুত্র সমাজ সংস্থা" 
পিত ও নিয়মিত করিতে হইলে, তীছার স্ুশৃঙ্খলার নিমিত্তে 

কতকগুলি নিয়ম ব1 শীসন প্রপ্কত করিতে হয়। তাঁছা না 
করিলে? সে সমাজের কার্য স্ুচাকরূপে সম্পন্ন হুয় নাঃ এবং 

অত্তীষউসিদ্ধি ন। হুইয়, বরং ক্রমে ক্রমেঞঅনিফ হইয়া উঠে। 

গকটি সামীন্ত সমাজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত করিবার 

নিমিত্তে যখন এরূপ যত্বু ও পরিশ্রম করিতে হইল, তখন 
বহুদূরবিস্তুত মনুষ্যসমাঁজ সংস্থাপিত ও নিয়মিত কর মনু- 

ষ্ের সহজসাধ্য নহে | কিন্তু এই সমাঁজসংস্থাপনের 

নিমিত্তে মনুষ্যকে তাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় ন1| 
মনুষ্যের স্বাভাবিক যত্তবেই ইহার কার্য সুচাঁকরপে সম্পন্ন 
হুইয়| থাকে | সামাজিকের। একত্র হইয়1, সদনদ্বিবেচন। 
করিয়া, যাহ] নিদ্ধীরিত করেন, তাহাই এ সমাজের নিয়ম 
হইয়া, সকলের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে থাকে ! 

_ জাতিভেদে সমাঁজভেদ হইয়া থাকে | এক্ষণে পৃথিবীতে 
মনুষ্যদমাজের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অবান্তর সমাজ 
প্রচলিত আছে। কারণ বশতঃ সকল সমাজের অবস্থা সমান 

নহে। দেশীয়দের অজ্ঞানতা ও পরাঁধীনত প্রযুক্ত ছউক, 

আর ছুরন্ত রাজার অবিচার বশতঃই হউক, সমাজের 

উন্নতি সর্বদাই রথচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে । 

পভ) অর 



সাহিত্যমঞ্জ মা রী। : ব্্ী 

মিথিলাধিপতির আক্ষেপবচনে লক্ষ্মণ শৈবচাপ | 
ভাঙ্গিতে উদ্যত। চা 

হরিশচক্দ্র মিত্র প্রণীত রামায়ণ আদিকাঁওড ২য় ভাঁগ। 
২০ পি পা? 

লজ্জখপ্যদি বরিল এরূপ শুরশণে ! 

কহিল জনক পুঁজঃ আঁপেক্ষ বচনে, 
আহা! ! আহা! আহা! অতি ক্ষোভের বির র্ 

সমাধীত এত শুর--শ্বরস্গৃতচয় | 

এত এত ধনুর্ঘর-_মহ? ধনুর্দর, 

বীরদর্পীঁ_বীরগবাঁ ভীম কল্পেবর ? 
ইছখদের মধ্যে কি এমন একজন, 

নাই, খিনি পারেন পূরাঁতে মম পণ | 

কি আশ্চর্য্য ! মরি আঁমি এই ম
নন্তাপে 

জনেক নাবিল গুণ দিতে টশবচাঁপে | 

ভাল তাল দি না পারিল কোন জন, 
আকর্ষি ধনুতে গুণ করিতে যোজন | 

টহ্কারিতে সামর্থ্য কি হুইল ন? 
কার, 

দূরে খাঁক টঙ্কীর- লোঁয
়ান হল ভাক় | 

থাকুক নোৌযান-নয় দূরে থাক সেহ, 
রঃ 

সথনীন্তর রাখিতে কি শক্
ত নন কেছ.( 

'কোঁথ। পীই আক্ষেপের 
নিক্ষেপের স্থক্সঃ 

এইরূপে আক্ষেপিলে মিখিলাধীশ্বরঃ - 

লাগিলেন কহিতে লক্ষ্মণ বীরবর | | 



৮ 

. ওহে মিথিলাধিপতে, হেন বাক্য কৌনমতে, 
তদীয় বদনে লৰছি হয় শৌতভাকরঃ 
হয়নি নির্মল আজে ক্ষত্রিয় নিকর |. 
“বীর প্রসবিনী এই-বিপুল ধরণী | 
ভীকগণে আুহ্র গর্ডে করে না ধারণ |. 

_ €শীর্যয, বীর্য, প্রতিভায়, কত ব্ীন্প এ ধরা” 
স্বিখ্যাত--পাঁরে কেব্। করিতে হীণন, 
হয় নয়.চিত্তি চিতে দেখুন হ্ছমণি | 

বীরত্বাভিমাঁনি যত ক্ষত্রিয়ের দল॥ 

.. পরীক্ষী না করি নিজ নিজ তুজ বল। 

গেলেন তুলিতে চাপ হইয়। চঞ্চল! 

লেবভে হুইলেন সবে উপহালস্থল | 
বয়োজ্যেক্ঠ রাজণণে হেরি উপনীত 
ভাঁবিলাঁষ মৌর] এঁর) গুণেও তেমন, 

কে জানে যে ইহাদের, সাহসের বীরত্বের 

বাহিরে লক্ষণ মাত্র আাঁছে বিলক্ষণ | 

ভিতরে সম্ভব তার নীহ্ছিক কিঃ |: 

জোষ্ঠ জীরাঁমের বল বাহুল্যে বর্ণিতেঃ 

অবমি, যে তাতার, দাীস--যদি ইচ্ছা করি, 

মেক আদি মগগীণেত উৎপাটিয়ণ | 

নক্ষিপিতে পারি সিদ্ধু-সলিল উপরি | 

িনাকীম জর বহ কিকউ ভািতে। 



দয়া অতি প্রধীন ধর্ম | দয়াবিস্থীন ব্যক্তি অপদার্থ 
পশুতুল্য। দয়! ধার্ষিকের প্রধান লক্ষণ। ইহাই নির্ধিয়ে 
ংসারধাত্া নির্বাহের মূল, এবং লাভের প্রধান উপায় |. 

দয় দীন, দাঁরিব্র, অন্ধ, খঞ্জ, মুক ও বধিরদের জীবনের অব- 
লম্বন ত্বরূপ। ইহা? অতি রমণীয় পদার্২-অলোকসন্ুত রত্ব- 
স্বরপ। এই অলোঁকসাঁান্ত রত্বজ্যোতিঃ ধাহার হৃদয়ে. 

জাজবল্যমান্ আঁছে, তিশিই সাধু-তিনিই পৃথিবীর সমস্ত 
সুখের একমাত্র অধিকারী | যাহার শরীরে দয়। নাই, 
তাহার শরীর.ধাঁরণই বৃখণ। এ | 

হুঃখী লোকদের ছুঃখ দূর করিয়া বখাঁসীধ্য উপকার 

করা, বিপন্ন ব্যক্তিকে আসন বিপদ হুইভে উদ্ধার করা, 
অনাঁথদিগকে আশ্রয় দেয়া, সামান্য আহ্াঁদের বিষয় 
নহে | উপকৃত ব্যক্তিকে দেখিলে চক্ষু পরিতৃপ্ত, মন আঁহ্লাঁদে 

_ প্রফুল্লিত ছয় | উপকার করিবার ক্ষমত1 খাঁকিতে এই সকল 
অনুপম স্থখে বঞ্চিত হইয়1 থাক? ঘোঁরতর বিড়ম্বন11 যিনি, 
এই পরোপকার স্থখে সখী হইয়াছেন, তাহার শরীরধাঁরণ 
সার্থক| সংসার বিপদ আপদে পরিপূর্ণ! মানুষের যে 
কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহ 
বল] যায় ন1। আপদ্ বিধীদ্ ও সুখসম্পদ অনবরতই রখ- 
চক্রের গ্ভাঁয় যাইতেছে আসিতেছে | অত্যন্ত সাবধান অততর্ক 

হুইয়। চলিলেও সময়ে সময়ে বিপদ্ ধটিয়! থাকে | অতএব 
অন্তেয় ছুঃসময়ে আাধ্যান্ুসারে সাহায্য করা সকলেরই 

উচিত | সংসারের সকল মানুষের অবস্থা জমান নহে! 



কারণ বশতঃ কেছ প্রাতুত এই্বরধ্ের অধিকারী হইয়া নির্বি সে 
. অংমাঁরষাত্র। নির্বাহ করিতেছে; আর কেহবণ ভয়ঙ্কর, 
_ দারিব্রহঃখে জর্জরিত ও হতবুদ্ধি হইয়া হহণকাঁর করিস 

_ বেড়াইতেছে। কাঁরণবশতঃ কেহ স্ুবুদ্ধি বলিয়! সমাজে 
. প্রশংদসিত হইতেছে; আর কেহছব1 অবোঁধ বলিয়া জন- 

 সমাঁজে উপস্ছসিত হইতেছে | কাঁরণবশতঃ কেছ সবল, কেছ 
 নির্বলঃ আঁর কেছ পণ্ডিত, কে মূর্থ হইয়া কাঁলযাঁপন 
[ করিডেছে। একাধারে সকল গুণ খাঁকে না, এবং ছুই ব্যক্তি 
 সমীন গুণসম্পন্ন প্রীয় দৃষ হয় না, সুতরাং সংসারে ছন্য 

_ প্রধীন হুইয়। চল। সকল লোকের জাধ্য নছে। অতএব 
_ পরস্পরের অসময়ে সাহাধ্য করিতে ঘনত্ব কর! সকলেরই 

কর্তব্য | ধনীর উচিত নির্ধন দীনদরিদ্রদির্থীকে ধন দিয়! 

-. প্রতিপালন করেন | স্মবোঁধের অবোৌধকে পরামর্শ দেয়] 

| আবশ্যক | বলবখনের দুর্বলকে অভয় দেওয়) উ উচিত | নি 

তের ূর্ঘকে উপদেশ দেওয় নিতান্ত কর্তব্য | এ সকল দয়ার 

কর্ম! 
_.. দয়] প্রকাশ করিতে কেছই অক্ষম নহেন| পরমেশ্বর 

সফলকেই উপচিক্ীর্ধ! রতিটা দিয়াছেন | পরের উপকার 

করিবার ইচ্ছা! সকলেরই আ'ছে। দয়ালু হইলে কেবল দীন 
করিতে হয় এরূপ নে 1 যাহার, ধনবল নাই, তিনি খণ 

দিয়া পরের উপকার করিতে পারেন মা বলিয়া দুঃখিত 

হওয়! উচিত মছে | আপনার যে শক্তি আছে সাধ্যানুস্রীরে 

তদ্দারা উপকার করিত চে্উণ করণ উচিত। হার শীরী- 

ক্লিক বল থাকে” বল দিয়াই উপকার ককন? বিষ্কা থাকে 
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বিষ্তাই বিতরণ কন) হ্বদেশের জীরদ্ধি সাধনের ইচ্ছা 

থাকে,জ্ঞান ও ধর্মের উপদেশ দিন| যে কোন এপ্রকীরে 

হউক পরের সাহাধ্য ও সমাজের উপকাঁর ছইলেই হুইল 

স্বদেশের স্ত্রীরত্ষি করণ, দেশীয়দের সুর্খসৌভীগ্যের উন্নতি 

চেউট। করণ, শ্রবং সৎপরামর্শ দিয়! লোককে সুখী করা, 
এ সকল দয়া কর্ম | মানুষের সহিত মদালাঁপ ও অৎকথনমঃ 

বন্ধুণণের সহিত সপ্রণয় সম্ভাষণ, বয়স্থাগণের সহিত অক- 

পট ব্যবহার এবং গুকজনের প্রতি অচল) শ্রদ্ধা ভক্তিঃ এ 

সকলই দয়ার কার্য । পরিবারবর্ের প্রতি আন্তরিক ম্মেছ, 

সন্তাঁনগণের প্রতি সন্সেহ বীৎুসল্যঃ এবং সর্ঝদ1 তাহাদের 

ছিতচিন্ত ইহাঁও দয়ার কর্ম | সকলের প্রতি দয়া উচিত 
বটে, কিন্ত দয়ার পীত্রীপশত্র বিবেচন1 করণও অতি কর্তব্য |. 

বিবেচনা মা করিয়! দান করিলে সে দন কৌন কার্যের 

হয় না| যদি কোন ব্যক্তি অতি পাটপশীল হয়, চৌর্ধ্যবত্তি 
অবলম্বন করিয়' হুক্কর্ম্নে অসৎকর্ম্ে অপব্যয় করে; সে কখনই 

দয়ার পীত্র নছে! এরপ অসৎপাঁত্রকে দয় করা, আর 

ইচ্ছাপুর্ববক পাপকর্থে উৎসাহ দেওয়] ছইই সমান | তাঁহা- | 

দের কাঁকুতি মিনতি দেখিয়ণ অপাঁতত দয়। ছয় বটে, কিন্ত 

দে দয় ধর্শবুদ্ধির অনুমোদিত নছে। দয়ালু ব্যক্তির. 
তাহাকে সহ্ূপদেশ দিয় দয় প্রকাশ করণ উচিত। যাহাতে 

সে অসৎপথ পরিত্যাণ করিয়! সৎপথ অবলম্বন করে। 
দয়াগুণে সেই সকল বিষয়ে যত্ব করা উচিত| 

দয়াঁধর্মে কাঁলষাঁপন করা মহীনুভব ও মহ্থা সবার ক | ; 

যিনি চিরকাল অহর্নিশি ঘারপর নাই ব্যস্ত থাকিয়া 



ক দর্শন | 

এক মু্র্তপরের উপকাঁর করিতে গুলেন নাখিনি পরের 

অন্নুপক্ষারের বাঁসন1 একবার মমেও করেন না, পঞ্কোপ- 

কাঁরই ধীহুণর প্রধান ব্রত, পারেপকারই হার সন্তোষের 
মূল, তিনিই মছানুভীব--ভিনিই মহ্থাস্বা এবং তিনিই যথার্থ 

| নান | তাহার জীবন সার্থক ] | 

মেনকা! যোগে উমাঁকে দর্শন । 

বিশভ ধামিনী কালে, মহীধর-মহীপীলে, 
.... "কছিতেছে মেনক মহিষী |. 

উঠ উঠ গিরিরাজ, নণ হয় অন্তরে লাজ, 
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি ॥ 

নিরখিয়ী শুকডীরণ, চক্ষেবছে শতধারা, 

হৃদয়ে উদয় প্রাঁগতাঁর1 | 
ভেবে ভেবে নিরাধারণ। নাগা নিরাহাঁর, 

 নিজ্ীীহাণরণ নয়নের তাঁরা ॥ 

. দাকণ ভুহখের ভোগে? বিষম বিভ্রম যোগে, | 
দেখিলাম জ্বপ্র ভয়ঙ্কর | 

সে হুখ কন্ছিব কার, বিদরে পীষাঁণ কয়, 

 সিমহয় হিম 'কলেবর 8 

| জি কি অধিক কব; হুদয় ৫ 

. অদ্রিদেহ অপর্ড নছে.কেহে। 
এতদিন নম্দিনীরে, ভাসাইয়। হুঃখনীরে, 

সুখে বসি রাজ্য কর গেঁছে। 



৮৩. 

মৈনাক-দম্তাঁন-শোকে, শুন্য দেখি ভিনলোকে» 
আলোকে আধার শিরিপুরী 1. 

প্রবল প্রাাপ যার, লাগ সলিলে তার, 
মগ্ন ছলে মেশহছনমাধুরী ॥ .এ 

সবে তক স্ুকুমণরী, তাহারে ভিখারি নারী, 
করিলে হে নিদয় পীষাঁপ। রর 

হাহ? কন্া। গণবতী, সরল প্রকৃতি সতী” 
ভুঃখশনলে দছে তাঁর প্রাণ ॥ 

দেখিলাম স্থপনেতে, বষ এক বাঁহনেতে, 

ভিখাঁপ্সির কোলে ভিখারিণী | 

দীলাহীন? ক্ষীণাকারে, ভিক্ষণাকরে দ্বারে দ্বারে, 

_... ভূত প্রেত পেতিনী সঙ্গিনী ॥ 

অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই, 
বিষধর বেণীর বন্ধন | 

অস্থিমীল1 কণ্ঠে শৌভা, মহ্েেশের মনোলো ভা, 

বঘছাল কটিতে পিন্ধন॥ 

অন্নাভাবে তনুশীর্ গৌধুলিভে ধার 
তাঅবর্ণ ঈশচর কুস্তল | 

ত্র্ণশোঁভ। সত বর্ণে” বনফুলদল কর্ণ” 
.. নাহি আর স্বের্ণকুগুল | 



৮৪ দীতাঁর বিরহে রাঁমের বিলাপ 

সীতার বিরহে রামের বিলাপ । 

বিলাপ করেন রীম লক্ষমণের আগে । 
ভুলিতে না পীরি সীত। জদ মনে যাঁে ॥ 
কি করিব কৌথা যাব অনুজ লক্ষমণ| * 

কোথ+ থেলে সীত1 পাঁব কর নিরূপণ ॥ 
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। 

নুকাইয়। আছেন লক্ষণ দেখ দেখি ॥ 

বুঝি কোন মুনিপত্বী সহিত কোথায় | 
গেলেন না জানাইয়। জাঁনকী আমায় ॥ 

গৌদাবরী নীরে আছে কমল-কীনন | 
তখ কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ ॥ 

পদ্মালয়। পদ্মমুখী সীতারে পাইয়1। 

রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়? ॥ 

চিরদিন পিপামিত করিয়া পরুন । |. 

চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি 

রাজ্যচ্যুত দেখিয়া আমারে গন 

পৃথিবী হরিলেন কি আপন ছুহিত ॥ 
রাজ্যহীন যদি আমি হইয়াছি বটে। 
তথাপিও রাজলক্ষমী ছিলেন নিকটে ॥ 
আমার সে রাজলঙ্ষনী হারাইল বনে । 
কৈকেয়ীর মনেশভীষ জিদ্ধ এত দিনে ॥ 

সৌদামিনী লুকীয় যেমন জলধরে |. 

লুরবীইল তেমন জানকী বনী স্তরে ॥ 
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কমলকলিকা প্রায় জনকহ্হিত1! 
বনে ছিল কে করিল তারে উৎ্পীটিত৭ ॥ 
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাশীণ| 
দিবানিশি করিতেছে তমৌনিবীরণ ॥ 

তারাদন। হরিতে পাঁরে তিমির আমার | 
এক সীত। বিনে সকলি অন্ধকীর ॥ রামায়ণ | 

বাতাস । 

পুথিবীর চতুর্দিক বাযুরাঁশিতে পরিবেষ্টিত এই বাস্ধু- 
রাশির উর্ধলীম] ২২ ২৩ ক্রৌশ হইবে | বায়ুনাখাকিলে 
যে প্রাণী মাত্রেই প্রাঁণধারণ করিতে পারিত না, ইহ্থাঁর উল্লেখ 

কর। বাহুল্য । যদিও কোঁন উপায়ে জীবন রক্ষ। করণ 
সম্ভব হুইত, তথাপি বায়ুর অসন্ভাবে আমাদিগকে যাঁরপর 

নাই ভুর্দশীগ্রন্ত ছইতে হইত) বায়ু না থাকিলে অগ্রির উৎ- 
পত্তি হইত না, বায়ু বির বাঁরিবর্ষণও হইত ন1| নীল- 

নভংস্থলের ্রীতিকর ন্সি্ধ শোভা, উষ! সতীর অনুপম 
নুপ্রসন্ন মুখচ্ছবি ব1 পশ্চিমদিধিভাঁখের সায়ংকাঁলীন অপূর্ব 
কাঞ্চনচ্ছট?, যাহাতে নয়নমন হরণ করে, এসমস্ত বাযুরাশির : 
প্রভাঁবেই দেখিতে পাওয় যায়| নিশাঁবসানে স্র্ধ্যগ্রহ এক- 

বারে ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন শর্থপমগ্ুলে আজিয়1! উদ্দিত 

হুইতেন,এবং প্রাত্তঃকাঁল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত অবৈশ্ামেঅম্ি- : 

স্ফলিঙ্গ বিক্ষেপ দ্বর1 পৃথিবীকে দগ্ধ 'করিতৈন, আবার 
রাত্রিদমুপ স্থিত হইলে একবারে নিখিড় অন্ধকাররশিতে টুপ” 

৮ 



৬. 

্ করিয়া নিম টি ] মলয়ামি্গ আর স্পর্েকিয় চরিতার্থ 

করিত না, মল্লিকা মালতী ব! কমল, কদন্ব, কুচ্দও আর সুগন্ধ 
ু বিতরণ করিভ ন11 এই' কৌলাহুলপুর্ণ পৃথিবী নিঃশব্দে অব- 
ছা করিত| কি এাশাধিক অন্তানের অর্ধোচ্চারিত মৃছ্মধূর 

ভাবি কি প্রাণপ্রিয়! ভার্ষ্যার শ্রবণতর্পণ স্্ললিত বচন- 
ৃ পরম্পরা, কি অশেষ ছুঃখ বিঘাঁতক বদ্ধুীণের সদালাপ, কি 

-আত্বোন্মভিসাধক ধর্মসত্গীত রি আর কর্ণকুহুরে প্রবেশ 

. করিতে পারিত নখ | ০ 

বন্ধু এক প্রকাঁর তরল পদার্থ, এবং অপরাপর তরল রথ 
সকল যে নিয়মের অধীন বায় তাহণর বশীভূত যদি 

কোন পুফরিগী বন্দী হইতে এক কলস. জল লওয়] ঘাঁয়, 
তাহা হইলে জলাশয়ের কোন স্থাঁনই শূন্য হয় না, ঘে স্থান 

হুইতে জল লওয়] যায়, সেই স্থান পার্খস্থ জল দ্বার? পূর্ণ 
্ রি যাঁয়। ইহ সমান পেষণ ধর্মেই ঘটিয়। থাকে । 
জলের সায় বায়,র ওসর্বত্র সমান পেষণ | এই পেষণের 

প্রমাণ ভুলের সম্বন্ধে অখমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি । 

[ছি একটী বাক্স জন পূর্ণ করিয়া রাখা! খায়, আর পরে 

ঈ/বাকের পার্থ চতুর্দিকে কু ক্ষুদ্র ছন্র করিয়ণ দেওয়ণ 
রণ হইলে দেখণ যাইবে যে, এ সমস্ত ছিত্র দিয় 
এ বেখেঞ্জল বাছ্ছির হইতেছে |, ইহ-দ্বার! সঞ্রমাণ 

ঃ ফেছেও যে জলের পেষণ, ব্য বহিরনপ্রবলতা সর্বত্রই 

ৃ সযান/ যদি. দুইটা টগর. বৌতলের মুখে: ছিপি দিয়" 
বা টির মু ও খর্ডে নিমগ্ন কর যায়): এবং একটা অধোমুখে | 

্ অপরষী উর্দযুখে খাকে, তাহা ইল উপরিস্ফিত জল-. 



হইবে | আপীততঃ অনেকে মনে করিতে পারেন যে, না 
উর্ধমুখ বোতলটীতেই এ রূপ ঘটিবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
ঘটে না| এই প্রক্তিয়! দ্বার! নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন ছয় 
যে, জলরাশির যে কোন স্থান পরীক্ষ! কর. সকল স্থানেই 
তাহার উদ্ধ অধঃ ও পার্শ চতুর্দিকেই সমান পেষণ থাকে! 
ুতরাং,কোন জলাশয় হইতে কিঞিৎ জল লইলে সেই স্থান 
যেমন শুন্য ছইবার উপক্রম হয়, অমনি পার্খস্থ জল, পার্থ 
পেষণ বশতঃ এ স্থানে উপস্থিত হয়! মসংস্থিত জলুরী শির 
মধ্য হইতে যদি কিয়ৎ পরিমাঁণজল লওয় যায়, তাহ] হইলে 
শৃন্ধ স্থানের প্রতিপেষণ থাকে না, কিন্তু চতুর্দিগস্থ জলের 
পার্শ্ব পেষণ অব্যাহত থাঁকে বলিয়! এপ ঘিয় থাকে 1: 

তরল পদার্থের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত লঘু বন্ত থাকে 

না» ভাঁসিয়] উঠে, তাহারও কারণ এই | জলের মধ্যে দোল 
ডুবাইয় রাঁখিলে সমসংস্থানের ব্যাঘাত হয়| জলনিমগ্ন 
সোঁলা যে স্থান ব্যপিয়। থাকে, পুর্বে সেই স্থানে জল ছিল; 
তখন সমসংস্থান ছিল,অর্থীৎ উর্দপেষণ, অধঃপেষণ ইত্যাদি 

সমান ছিল; কিন্তু জলের পরিবর্তে দৌলণ রাখিলে উর্দে 
তুলিবার পেষণ সমান খাঁকে, কিন্ত সোলার লমুদ্ব ছেতু অধঃ: 

পেষণের লাঘব-হুয়। ক্মুতরাঁং সমসংস্থানের ব্যাঘাত জন্বেঃ 

এবং উরে পেষণ বশতঃ এ লঘু পদার্থ উর্ধে উৎক্ষিপ্ত ছক্ট(- 
অপর, কি কঠিম কি তরল কি বাম্পীয় ূ য়. পদার্থ 
. তাঁপদ্বারা- ব্যাকুচিত হুইয়1 থাকে | ব্যাস্ুচিত পদার্থের 
পরমা সকল অপেক্ষা বিরলস্িষিক + হয়, রাহ 



৮৮ বাঁতাস। 

কোন উত্তগু পদার্থ সমায়তন শীতল পদার্থ অপেক্ষা লখু 
হয়। 

_ তুলা পর্ঝত প্রমাণ রাশিকুত করিয়া রাঁখিলে দেখ' 
রঃ বে যে নিম্নের তুল উপরিস্থ তুলার পেষণ বশতঃ 

অপেক্ষাকৃত সান্দর পা | বায়ুরাঁশির্তেও সেইরূপ | 

পৃথিবীর সন্নিহিত বায়ু উদ্ধের বায়ু অপেক্ষ! অনেক সীন্্র, 

সুতরাং গুক। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়াও সহজ | | 

পর্ধতের উপরে বা ব্যোমষানে উঠিয়া যদি একাটী পাত্র 
করিয়! উর্ধের বায়ু আন! যাঁয়, তবে ওজন করিলে দেখ] 

যাইবে যে, সে বায়ু পৃথিবীর সন্গিহিত বায়, অপেক্ষা! লঘু 
ইস্নাঁর অনেক প্রকার প্রমাণ দেওয়। যাইতে পারে | 

_ যদি একটী পাত্রে (কাঁচ পাত্র হইলেই ভাল হয়) পরিদ্কত 
জল রাখ] যায় এবং জলের মধ্যে কতকগুলি করাতের গু ড়1 
ফেলিয়1 দিয় এ পীত্র অগ্নির উপর স্থাপন করণ যায়,তাহ। 
-হইলে দেখ। যাইবে যে, এ গুঁড়াগুলি জলের মধ্য হুইতে 
একবার উপরে উঠিতেছে, আবার পরক্ষণেই পত্রের পার্শ 
দিয় ক্রমে লিক্সে নামিতেছে | অন্নাদি পাকের সময়েও এ 

রূপ দেখিতে পীওয়1 যায়| এ ব্যাঁপারের কারণ এই যে, 

অগ্নির উত্তাপে পাত্র উত্তপ্ত হইতেছে, এ তাপ 88 
হুইয়1 পাত্রসংলগ্ন জলবিন্দু সমুছকে উত্তপ্ত করিতেছে,স্তরা 
এ বিন্ুগুলির আয়তন বর্ধিত ও লঘু ছইয় চাও | 

আমর] পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লঘুক্মব্য মাত্রেই গুক- 

দ্রব্যের উপরিভাগে উঠে) অতএব উত্তপ্ত জলবিন্দু সকল উর্দ- 

_ দিকে উঠিতে থাকে | আর জল অত্ন্ত মন্দপরিচালক বলিয়। 



্ট 
পাত্রের উপরিস্থ জলা সকল সে পথে উত্তপ্ত ছয় না| 
উর্দগামী উত্তপ্ত জলবিদ্দ অপেক্ষা উপরিস্থ জলবিদ্ুগুলি 
শীতল ও গুক থাকে, স্মতরাঁৎ যেমন নিক্সস্থ উত্তপ্ত লঘু পর- 

মাধু সকল উপরে উঠে, সেইরূপ উপরিস্থ শীতল পরমাগুি- 
গুকত্ব বশতঃ নি্লগামী হয়, পাত্রের মধ্যসথ হইতে লঘুপর- 
মাগুনুলি গুকত্ববশতঃ নিঙ্গযঁমী হয়; পীত্রের মধ্যস্থদ 

হইতে লঘু পরমাুগুলি উঠিতে থাকে, গুক পরমাগুলিও রঃ 

উহার পার্থদিয় লিঙ্গে নামিয় উহাদের স্থান অধিকার 
করিয়! লয়। নিঙ্গাঙ্তত বিন্দুগুলি আবার উত্তপ্ত হইয়ণ উর্ধে 

উঠে এবং উপরিস্থ বিন্ুগুলিও আবার লিঙ্গে নশমিতে খাকে 1. 

পরমাণু সমুহের এইরূপ উ্ধাধোগ্মনকে আমরা সচরাচর 
পকুটা” কহিয়া থধাকি। ৃ 

বাঝুর শ্রকটী ধর্ম এই যে, উহ র্যযকিরণে ৫ ২ 

হয় না, পৃথিবী যে পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, তৎ সংলগ্ন বায়ুও 

সেই পরিমাঁণে তাপ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু উর্ধের বায সেরূপ 

তাঁপ পায় না| এই নিমিত্ত যত উর্ধে উঠা যায়, ততই বাসর 
তাপের হ্ান হইতে দেখ যায়| নানা কারণে উর্ধে. 
বায়ু অপেক্ষারুত শীতল থাকে। কেহ কেহ বলেন পৃথিবী: 
হইতে যত উর্ধে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫০৪. টে ১০ (১০৪০ 

তাপাংশের হাস ভু হয়, কিন্ত আধুনিক ব্যো শত্রিফেরণ- 

বলিয়াছেন যে, বাঁযুর তাপাংশহীসের নিয়ম নাই! মি হি 
.. বাসর সঞ্চরণকে বাতাস কছে। যে কারণে বাযুরীশির 
সমসংস্থান বিমষ্ট হয়, মেই কারণে বাতাস হই ধাকে। 
তাপ & স্সংস্থান নাশের কারণ] তফীলে থৃছেন 



8৯০ .. : বাতাস । | 

মধ্যে হঠাৎ যদি অগ্মি প্রভলিত কর। যাঁয়, এবং সেই অগ্নিতে 
এক খণ্ড বস্ত্র দ্ধ কর যায়, তাহণ হইলে দেখা যাইবে বে, 
থুহের মধ্যস্থলে যাহার উপবিষ্ট আছেন তাহ্থার1 এই দগ্ধ 

 ব্রস্তর গন্ধ পীইবার পুর্বে শীতল ভিত্তি ও বাভীয়নের, 

নিকটস্থ ব্যক্তি, এ গন্ধ অনুভব করেন | আর যদি গৃ 
_ মধ্যে অনেক গুলি তাঁপমান যন্ত্র রাঁখিয়1 দেওয়] যা, তাহ 
 হুইলে দৃষ্ট হুইবে যে, সকল গুলিতে পারদ সমান চিন্নে 

উঠিতেছে ন1) অন্তঃছাঁদের নিকটস্থ যন্ত্র গুলি যে চিহ্ন দর্শব- 
ইবে, কুট্টিমের সন্নিহিত গুলি তদপেক্ষা অন্ততঃ ১০ চিন্তু কম 

_ দেখাইবে | এই ডূই পরীক্ষা! দ্বার জান] যাইতেছে যে,অগ্ির 
_ তাপবশতঃ তছ্পরিস্থ বাঁযুর উর্ধগ্নতি হয়, পরে অস্তঃছাঁদ 
 হুইতে শীতল ভিত্তির নিকট দিয়] বাতায়নের নিকট উপস্থিত 
_ হুয়; তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক শীতল হইয়া, ক্রমে কুট্টিমে 

[আইনে এবং পুনবর্ধার অগ্নির উপর খিয়া উত্তপ্ত হয়, 
্ আজাং পুর্ববৎ আবর্তন করিতে থাকে | 

আমাদের অভিধানে বাঁয়ুকে অগ্নিসধ কছ্ছে। পদার্থ 

থষ্া বারা আমর] এ নামের সার্থকতা দেখাইতে পারি 
_ প্রথমতঃ বার সাহাথ্য ব্যতিরেকে অগ্নির উৎপত্তি হয় না, 
. যাক্ুদমাঁণম রোঁধ করিবা মাত্র অগ্নি নির্বাণ হয় দ্বিতীয়তঃ, 
_ েখানে অগ্মি প্রজ্ছলিত হয়, সেই খাঁনেই বাতাস হইয়া 
ক খাঁকে ৃ  গৃহদহের সময় যেন কোঁথ। হইতে বাঁতীস আদিয়। 

| উপস্থিত হয় | উহ্নার করেণ এই যে, অগ্নির তাঁপে নিকটস্থ 
খা উত্তপ্ত হইয়া, উর্দগীমী হয়, সুতরাং পীর্্স্থ শীতল 
বায় দেই স্থান পরিপুরণার্থ থেই দিকে ধাবমান হয়। 



সাহিত্যমঞ্জরী | ৯১ 

বায়ুর এই রূপ ধাবমান ক্রিয়াকে বাভীস বলে | এই রূপে 
বায়ুর সঞ্চলন হওয়াতে যে গ্রামে অধিক পরিমাণে গৃহ 

দাহ হয়, মে গ্রামের বায বিশুদ্ধ হইয়। উঠে | সাছেবদিথের 
গৃহে এক একটী অগ্নিস্থান থাকে; উদ্ধাতে যে কেবল তাপ 

. সেবন হয় ৬মত নহে, বায়রও পরিশোধন হইয়ণ থাকে 
"অপরাহ্ণে খ্ুছের দার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার পর যদি খুলিয়া 

_ দেওয়1 যায় এবং এঁ দ্বারের উচ্চ, মধ্য ও আথঃ তিন স্থানে 
তিনটা প্রদীপ ধরা যায়, তাহ হইলে প্রথম দীপগীর শিখ? 
বহিমুখি হইবে, দ্ধিতীয়টীর শিখ! নিশ্চল থাকিবে এবং 
তৃভীয়ীর শিখ গৃহাভিমুখ হইবে 1 ইহার কারণ এই যে, 
গৃহুকদ্ধ উষ্ণ ও সুতরাং লঘু বায়ু দ্বারদেশের উপর দিয়] 

বহির্থমন করে এরং বহিঃস্থ অপেক্ষারত শীতল বায়ু ্বারের . 
নিম্ন দিয় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে, মধ্যস্থানে বায়ুর সঞ্চলন ? 

হয় মা, স্থতরীং শিখ অবিচলিত থাকে | . 
গৃহমধ্যে বায়সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম দৃষট হয়, পৃথি- | 

বীর চতুঃপার্খ ব্যাপ্ত মহাগভীর বাঁয়ু সযুদ্রেও অবিকল এ 
নিয়ম বর্তমীন আছে | বিধুব রেখার সন্িহিত প্রদেশ পৃথি- 
বীর সর্বস্থান অপেক্ষা উত্তপ্ত, আঅতরহ সেই স্থানের বাযুও রঃ 

অন্যান্ স্থানের বায়ু অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হইয়! উঠে | 
উচ্থার উপরিষ্থ বায়ু সেরূপ উত্তপ্ত নহে, স্মুতরাং নিন্স্থ 
বায়, উর্দগামী হইয়! থকে এবং সমকোটিবন্ধের অপেক্ষা 

কত শীতল বাহু আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করিতে থাকে | 
এই রূপ কার্ধ্য কারণ সর্বদাই বিদ্বামান রহিয়াছে, 

তরাং ৎ দমকোটির বায যেমন উষ্ণ কোটিতে আসিয়া 



টপক্ষিত হইতে ছে। / তেমনই মেকস্থ অতি শীতল বাঁজুও আবার ্ 

কোটিতে যাইতেছে। অতএব, উত্তর গোলার্ধে বাস 
ট্কালই ল্মমেক হইতে বিধুব রেখার দিকে ধাধিত হইতেছে 
এবং; দক্ষিণ গৌলার্ষে বায়ু কূমেক হইতে শি রেখার 
রে প্রবাহিত হইতেছে । 
| এদিকে, উর্দমুখ বাস ক্রমে যত 5 উদ্িভে থাকে, 

উপরি বাজুরাশির অপ্পতা হেতু অপ্প পরিমাণে পেষণ 

পাইয়া খাকে এবং বারু ক্ষতঃ ব্যাঁকোঁচণীল বলিয়া তাহার 
আয়তন বাড়িতে খাঁকে| সক্ষৌঁচকালে সকল পদার্থের 
অন্তর তাপের বিকাশ হইতে থাকে এবং ব্যাকৌচকালে 
'তাঁপের অস্তর্ধান হয়; এমন কি হঠীৎ বাষু সংকুচিত করিলে 

অগ্নির উৎপত্তি হয় ও ব্যাকুচিত করিলে বিষম শীতলতাঁর 
উৎপতি হয়। এই, কারণ বশতঃ উর্দশীমী বানু ক্রমশঃ 

শীতল হইতে থাকে, পরে যখন সমতাপযুক্ত বায়ুস্তরে শিয়া 
উপস্থিত হয়, তখন কিয়ৎক্ষণ জলের উপর তৈলের ন্যায় 

ভাসমানথাকে, অনন্তর মেক অভিমুখ হুইয়! পড়ে । মেকর 
শীতল বার উষ্ণ কোটবন্ধে আিতে থাকে, স্ুৃতরাৎ সে 
থান বা মু হইবার উপক্রম হয়, অতএব এঁ উষ্ণ কোটি- 

বন্ধোশ্িত শীত পাঠে টি সেই চা ্ছান রি করিবার 



_ সাহিত্যমঞ্জরী। ৯৩. 
মেকস্থ বাঁয়ু যত বিষুব রেখার নিকটবর্তী রা খাঁকেঃ 

ততই উহ1 অপেক্ষা্ত উত্তপ্ত হয়, স্মতরাং উর্ধে উঠিতে 
খাকে। অতএব বে বাতাস মেক ও কুমেক হইতে বিস্ুব 
রেখার দিকে বহিয়1 থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ভুমি হইনি 
অধিকতর উর্ধে উঠে এবং এ কারণেই উষ্ণ কোঁটিবন্ধ হইতে, 
যেবাযু মেক অভিমুখে বহিক্া খাকে, তা? ক্রমশঃ নিম" 

গীমী হইয়1 থাকে। 
উপর যাহ নির্দেশিত হইল, তদ্দার1 এইটী প্রতিপন্ন 

হইতেছে যে, বায়ূ সমুক্রে চিরকাল চারিটী প্রবাহ প্রবাহিত : 
হুইয়| থাকে ? হুইটী প্রবাহ মেক হইতে বিয়ুব রেখার দিকে 
নিষ্নে প্রবাহিত হইয়! থাকে এবং অপর ছুইটী বিষুব রেখ 
হইতে মেক অভিমুখে উর্ধে প্রবাহিত হুইয় থাকে । 
আপাততঃ মনে হইতে পীরে যে+উত্তর গোলার্দের লোক 

চিরকালই উত্তরে বাতাস এবং দক্ষিণ থৌলার্জের লোক 

চিরকালই দক্ষিণে বাতাস ভোগ করিয়ণ থাঁকে। কিন্তু 
বাস্তবিক তাহা? নহে| পৃথিবীর আঙ্তিক গতি নিবন্ধন 

 ম্মমেক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহ। উত্তরের বাস 

বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, ঈশীন কোণ হইতে বহিতেছে 

বোধ হয়| ইহার কারণ স্পষ্ট করিয়শ ব্যক্ত কর যাইতেছে 
পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ু পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন 

করিক্া! থাকে | পৃথিবী যেমন ২৪ ছোরাঁয় একবার আব- 
তন করিয়! থাকে, বাযুরাশিও এ সঙ্গে একবার পশ্চিম 

হইতে পূর্বে আবর্তন করিয়ণ থাকে। কিন্ত পৃথিবীর সকল: 
স্থান সমান জবনতাঁয় ঘর্ণিত ছয় না, মেকমনিহিত অক্ষ* 
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স্বত্তের জবনত অপেক্ষা এর রেখার জবনতা অধিক | 
ও ৬ অক্ষত হইতে বৈ বাঁ প্রস্থান করিয়! ২৯ অঙ্গরতে 
খায় তাহার, আবর্তনের জবমতাঁ ৩০ অক্ষরতোচিতই 
হ্বীকে; সুতরাং ২৯ -ক্ষব্ত্তের জবনতা তদপেক্ষা! অস্থিক 
বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন করিতে পারে নর পশ্টাস্ব্ 
 হুইয়? | পড়ে। আমরাও পশ্চিম হইতে পুর্বপদিকে ঘুরিতে 

 খাকি, উপরিস্থিত বাসুও সেই দিকে আঁবর্তন করিতে থাঁকে 
 ৰর্টে, কিন্ত উহ্ছণর জবনতার স্থ্যনতণ ছেততু উহাকে পুর্ব বা 
বলিয়া বোধ হয় | যদি আমরণ বাস্পীয় শকটে আঁরোঙ্থণ 
করিয়া কলিকাতণ হইতে বর্ধমানের দিকে যাইতে খাঁকিঃ 
আর তখন যদি বায়ুর সঞ্চলন মাত্র ন! খাঁকে, তবে আমরণ 
বিক্ষণ উত্তরে বায়ুর অনুভব করিয়ণ থাকি | মনে কর যে 
তখন-দক্ষিণে বায়ু বহিতেছে | শকটের জবনত। ১৫ মাইল, 
বারুর জবনতা'ও ১৫ মাইল, ভা? হইলে আঁমরএ বাতাস 
অন্ুভরই কর্রি না; কিন্তু যদি বায়ুর জবনতা! ১০ মাইল হয়» 
তা হইলে: আমাদিশীকে ৫ মাইল: বেশীবৎ উত্তর বায়ুর 
অমু্ভব করিতে হয় 1 এই নিমিত্ত স্ুঘেক হইতে আগত 
বাজগাসকে আমাঁদিশের উত্তর -বাঝু বলিয়া বোধ ন] হুইয়1 
ত্তরপূ বিয়া বোঁধ হয়? যতই বাস বিযুব রেখার 



দিশকে বাণিজ্য, বায়ুরলিয়া থাকে। নিরক্ষরতের উ্কে 
১০ অংশ হইতে ২৫ অংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর: উত্তর ভাখের 
বাণিজ্য, বায়, প্রবাছিত হুয়,ও দক্ষিণ ভাগের বাণিজ্য বায়ূ 

 নিরক্ষবত্তের দক্ষিণে ১৭ অংশ হতে ২৮ অংশ পাত ন্ছ রন 
প্রবাহিত হয়প টা 

. স্থমেক হইতে আত বায়, জি ৪ 
পুব্বয় ও অবশেষে পূর্ব হইয়া পড়ে, এবং কুমেক হইতে 
আগত বায় প্রবাছ যেমন ক্রেমে দক্ষিণ পুব্বীয় ও পু্বী্র- 

হইয়া পড়ে | বিধুব রেখা হইতে যে প্রবাহু্বয্স 'কেন্দ্রীতি* 

মুখে খীমন করে তাহারাও তেমনই দক্ষিণ পষ্টিমে ও. 
পশ্চিমে এবং উত্তর পশ্চিমে ও পশ্চিমে হইয়া পাড়ে ।. 

বিধুব রেখার -নিকটে এ বাণিজ্য বারুদ ক্রমশঃ পুর্ব 
বায়, রূপে পরিণভ হইয়। উর্ধে মিলিত হয়| এছ 
সর্বদাই বায় উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, কথন কথন ওঁ সান 
একবারে নির্ববাত হুইয়| পড়ে এবং কখন কখন প্রকাণ্ড 

বঞ্ীবাতে- আন্দোলিত হইয়া খাঁকে) রা পদিবাত 
ও-ঝঞ্কাকোটি” নামে আখ্যাত 1. এ কে 
উপস্ছিত হইলে মাবিফেরা শশব্ন্ত'র 

বাপি খাকে ৰা. ৃ 

৮” কী হান 
ডি ও 2 

চিরে রি িিহ দ্যা রর শ্ 

শশলেল কাপ্পলানম। ঠ 

টি . / সিন ৭, ৪22 ১2 : রি ও 



কাঁলে উত্তরে বায়, ও শ্রীম্মকীলে দক্ষিণে বাঁয়, বহিয়1 থাকে 
তি সকল স্ুল ছুই একটী কথ] বল1 যাইতেছে । 

_. স্থ্য্যতীপে স্থল. যেরূপ উত্তপ্ত হয়, জল সেরূপ হয় ন 
স্থল অপেক্ষা জল অনেক শীতল থাকে | আবার রাত্রিকীলে 

স্থল যেমন শীস্রই শীতল হইয়া পড়ে; জল সেপূপ ছয় ন1| 

এই নিমিত্ত দ্বীপ সমুহে প্রত্যহ দুই প্রকীর বায়, বহিয়! 

থাঁকে। দিবা ভাগে সমুদ্রজল অপেক্ষ! দ্বীপ উত্তপ্ত হয়, 

সুতরাং তখীকার বায়, উদ্ধণীমী হয় এবং পার্খস্থ অপেক্ষা- 
 ক্কত শীতল বায় আপিক়। উহ্নীর স্থান পুর্ণ করে | এই নিমিত্ত 

দিবাভাণে দ্বীপোপরি সমুক্রবায়। বছন করে| রাত্রি 
হইলে অমুদ্রজল দ্বীপাপেক্ষায় উষ্ণ থাকে, স্গতরাঁং তখন 

 স্বীপ হইতে সমুদ্রের দিকে বাতীন বছিয়! থাকে উপকুলেও 
এ রূপ ঘটিয়! খাঁকে। 

আমর] পূর্ববে যেরপ বাণিজ্য বায়,র কার্ধ্য কারণ নির্দেশ 

করিষ্কাছি,তাহাতে পাঁঠকবর্থ মনে করিতে পীরেন ঘেআমা- 

দের দেশে ৬ মাস অন্তর বায়ুর পরিবর্তন ন] হইয়1 চিরদিন 

উত্তর পুর্ব বায়, প্রবাহিত হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের 
মবস্ছান যেরূপ তাহাতে বাণিজ্য বায়, বহিতে পায় নয 

ৃ ক্ষণে বিস্তুত ভারত সাথীর রহিয়াছে, উহার, কোন পার্শে 

আর ক্ছল নাই | ভারতবর্ষের অধিকাঁংশ স্থান উষ্ণকোটি 
বক্ষে রি রাহ মদিও ভারত সমুদ্র না রেখার 

রক হিফজ, উপ্ত হা থাকে |, অতএব তীয়: 
কালে সমুক্র বায়ই বহিয়! থাকে, অর্থাৎ দক্ষিণ বায় প্রবল 



 সাহিত্যমঞ্জবী। ৯৭ 

হয়| শীতকালে আবাঁর উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব 
ঘটয়া থাকে | তখন উত্তরে বীর প্রবল হত্স। পৃথিবীর 

আহ্িক গতিবশতঃ এই বাভাসন্বয় ক্রমশঃ দক্ষিগপশ্চিগগে 
ও উত্তরপশ্চিমে হইয়া পড়ে | মালব ভাষায় প্মুসম” শবে 
ধতু বুবীয়, স্তাহ্া হইতে পারস্য ভাষায় এ বায়ুর না 
মৌসুম হইয়াছে, ইংরাঁজের1 ইহাকে মন্স্থম বলেন | জাব 
প্রভৃতি দ্বীপে এ বায়,দ্বয় যথা নিয়মে বহিয়। থাঁকে | যখন 
মন্স্মের দিক পরিবর্তন হয়, তখন কিয়দ্দিন ভয়ানক ঝঞ্চী- 

বাত হইয়! খাঁকে | কাণ্তিকে ও বৈশাখী ঝড় আমাদের দেশে 
প্রসিদ্ধ অছে। 

ধূ্ণবায়র নিয়মগুলি সংপ্রতি মাত্র স্থির হা । 
এ নিয়মগ্ডুলি অতিশয় দুর্ধাহু এবং ব্যাখ্যা করিবারও 

স্থান নাই | তবে এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, যখন ১৬০০ 

মাইল পরিধিযুক্ত বাঁয়রাশি মহ্থাঁবেণে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, 

এবং ঘুর্ণিত, হইতে হইতে হোরায় প্রা ২৫ ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করে, তখন তাহার 'পরীক্রমের যে সকল অদ্ভুত 

কখা শুনিতে পীওয়া যায় তাহা কোন ক্রেমেই অবিশ্বীন্ত 

নছে| উত্তর আমেরিকার পুর্বাদিক ও ভারত সাগর উহার 
প্রধান আক্রমণের স্থান | ঘূর্ণবায়র একটী আশ্চর্য নিয়ম 

এই যে, উত্তর শৌলার্ষে বায়, পুর্ব হইতে উত্তর ওপম্চিম 
দিয়! ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে উত্তরপশ্চিষ দিকে চলিয়া যার, 
এবং দক্ষিণ গেলার্দে পশ্চিম হইতে উত্তর ও পূর্ব দিয়? 
খুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে চলিয়া'যায় | এক জন 
পদার্থবিৎ পণ্ডিত এই মিয়ম দেখিয়ণ তড়িতের দ্বারা এ 

৯ 



উক্তি ৯৮ জিভেন্দিয় জ্ঞানীর 

প্ কার্য, হই খাকে বলিয়া যে অনুভব করিয়াছেন, 
তাছ? অনুভবসিদ্ধ বোধ হয়। যাঁহণ হউক, নাবিকদিখের 
এই নিয়ম জ্ঞাত ছওয়: নিতীস্ত আবশ্যক; ইহ জ্ঞাত 
থাঁকিলে ভীহার1 এ ূর্ণবায় র মহুণভীষণ কেন্দ্রমুখের অব- 

সন বুঝিতে পারেন এবং তাহ ছুইতে পরিত্রাগ পাইবার 

উপায় করিতে পারেন | 
এ 

মাজত সম্রাটের প্রতি এক জিতে- 

কিয় জ্ঞানীর উক্তি। 

আমার সমান তুমি কোন্ গুণে ছবে | 

দান অনুদীস মম যেহেতু সম্ভবে ॥ 

ইন্দ্রিয় ও র্িপু মোর ছুই দান আছে । 

দাস ছয়ে তুমি তাদের ফির পাছে পাছে ॥, 
প্রথমে প্রভূত্ব কর আপন উপর] 

তার পর.কর প্রিয় অন্টের উপর ॥ 
সে কেমনে হবে প্রভু যায় ছয় প্রভু 1 

ছয়ের দাঁষ দাস বই. কেন হুবে গ্রভু ?। 
রূপেতে সোনার ক্রীট গুণেতে টা ূ 
নিজআপদ ভয় উচ 1 আহার ॥ র্ 



ট 

মাটি ছতে দেহ তব রা হতে হবে 
কিসে অহঙ্কার কিসে অগ্নির তবে ॥. 

মাটি হতে হবেই হবে যদি সত্য জান, . | 
মাটি ছওয়ার আশে তবে মাটি নয় কেন ? ॥ 
মাটি হতে হইয়াছে মনুষ্যের ভ ভাব |... 
সেই তে মনুষ্য যার মাটির স্বভীব ॥ 
মৃত্তিকাত্ব-হীন নর মনুষ্য কি হয় ?1 
গন্ধহীন চন্দন ইন্ধন বই নয় ॥ 

সংসার বিষের বৃক্ষ বিষ ফলমর রে | 

তখবপি ফলিছে তাতে স্ুুধ+ ফলদ্বয় ॥ 

একতা'র বিষ্ভারপ রসের আত্বাঁদন | 

অন্তাঁর সজ্জনের সঙ্গেতে মিলন । 
পরমুখে কটুভীষা সহিতে ন। পীর | 

তবে আগে আপনার মুখ মি কর ॥. 

দীনের উচিত পাঁত্র দরিদ্র ছুবর্বল। 
ধনিকে করিলে দান নাঁছি কিছু ফল ॥ 
রোগীর ওষধ পথ্য অরোশীর নয় |. 
বুন! ক্ষেত্রে বুন! বীজ করণ অপচয় ॥ 
“অতি উষ্ণ হয়োনশক জিপ্ধ-ছুতে হবে, 
অত্যন্ত, হক্সোনাক + নত হতে, বে ॥.. 
 উভভীপে উন্নত বাঁর্প আক্রমে গ্রণণ-| .. 

জল করে ফেলে, তারে; ০ টি ূ ডে তপন, 
: মম নিন্দা'করে-যদ্দি.কেছু হুয় তুষ্ট, ৬ 
আমিও তাহাতে তুউ-নহি কছু কট ॥ ॥. 



ভীতি নিস সাও নি 

অমনি হইবে তুউ আরে ভাল এতে ॥ 

(অহিংস পরম ধর্শ্, পাঁপ আত্মার পীড়ন | 
_অপরাধীনতা মুক্তি, স্বর্থ বাগ্ছার পুরণ) ॥ 
অপরণধী ব্যক্তি প্রতি যদি ক্রোধ হয় 1 
ক্রোধের উপরে ক্রোধ কেন তবে নয় ? ॥ 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্থ ফল | 

সে ফল বঞ্চিয়৭ ক্রোধ দেয় মন্দ ফল ॥ 

নরের স্বভাঁৰ যেন মাজ্জিতি দর্পণ | 

যেমন দেখাবে তারে দেখবে তেমন ॥ 
অন্য ছইতে চাহ তুমি যেই ব্যবহুণর | 
করিও তাহার প্রতি দেই ব্যবহার ॥ 

যে জন করয়ে ভাল” করে আপনার | 

যে জন করয়ে মন্দ করে আপনার ॥ 
দেষ দৃষ্ট তরু সৎ রাখেন গোপনে | 

অদৃষ্ট তথাপি ছুষ্ট রটীয় যতনে ॥ 
করোনাক অপকাঁর কর উপকাঁর | 

এই ধর্ম এই কর্ম সংদারের লারঠ ॥ 

আকাশ 71. 

মরি রা কি মাধুরী আকাশের শোভা । 

যেন কোঁটী হীরা খণ্ড রয়েছে গ্রথিত- 
মধ্যে মধ্যে বিরাজিত নীলবর্ণ আভা, 

. বণ নীল লরসীতে পদ্ম প্রফুলিত। 



সাহিত্যসপ্তরী । ১০৯ 
ক্ষণে শেত, ক্ষণে পীত, ক্ষণে 4 হরিত, 
দেখিতে দেখিতে হয় অভিনব মনে? 

কখন উল্ভিছে পাখী হয়ে হরধিত, 
কখন বা কাঁদশ্িনী ঢাকিছে গখণে | 

কখন করিছে যুদ্ধ কাঁদশ্ষিনী দলে, 

অশনি সাঁয়ক তার পড়িছে ভূমিতে ; 
মুহুর্তে সে ভীব হ্বাড়ি পুনঃ কুতুহলে 

চচুল সব মেঘাবলী বর্ষণ করিতে। 

মোহিত হয়েছি আমি শুন হে আকাশ ? 
কেমনে তোমার মাঝে চরে মেঘদলে ? 

জগত ত্রহ্মাগ্ড করে তোমাতে নিবাস ' 
মোৌদের অবনী মাতা কা তব কোলে । 

ধরায় পতিত ববে মাতৃণর্ড হু হতে, 
| তদবধ্ধি রূপ তব করি নিরীক্ষণ £ ঠ.. 

পীরিন1 পারিনণ তবু তুলনখ করিতে, 

| িডাবেরাদ ররর মন] 

জনম অবধি আসি হেরি ছে (ভোমায় ? ? 

কেন যে তোমার রূপ নহে পু রশতন? 

_ কেশ্জিল তব রূপ্প বল হে আমায় 

যখন দেখিতে পরই তখনি ক্কৃতন | - 



যে জন করিল ডিত্র তোমার অঙ্গেতে, জজ পীভ নীলে করি রদ? 
আমার মানস হস়্ ভীহাঁরে দেখিতে, 
_ দেখিব দেখিব বড় আছে আকিঞ্চন। 

স্থায় ! এ অনস্ত দেহ বাঁহীর রচিত, 
নাজাঁনি তোমার নভ ! মছিম] কেমন 1 

নিখিল জগত আছে ধাছাঁর আঁজ্িত, 

দেখিতে তাহার রূপ ব্যাকুলিত মন | 

এডুকেশন গেজেট । এ 

2 8 রী - 4৭ নি 7৯৯ 

শব্দ। স্জ বির 
সকল জড় পদার্ঘথই পক্ঈীমাগুপুজে নির্ষিত। নু 

দৃঢ্রূপে সংশ্লিষউ, হইলেই পদার্থ কঠিন, আঁর তাহাদের 
শৈষি লা খাকিলেই, পদার্থ মৃছু হয় 1 প্রমাথু সকল এত স্থক্ষ 

থে তাহা পৃথক্ পৃথক নয়নগোঁচর ছয় না, এবং অস্ঠাঁপি 

ফেহুই তাঙ্ীদের পরিমাপ করিতে সঙ্গ ছ্ম নাই 1 তথাপি 
টব পণ্ডিতের এই ও জিনা খের «পর- 

দা” এই নামকরণ, করিয়াছেন! কোন কা  জড়পিগ যতদূর 

বিত্ত হইতে পারে, তাহার চরম সীমায় নীভ হইলে যে 
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রণ করে, সেইবূপ আ'ন্গর1ও যাহার মধ্যে মতত বাস করি- | 

তেছছি তাও পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। বাঁয়বীয় অগুখীণ 

স্ুসপ্লি নহে। তাহার? সকলেই দুরে পৃখক্ পৃথক্ রহি- 

যাছে। তাদের প্থুল্পর অন্তর অস্ততঃ স্বীয় আয়তনের 

শাঁত গুণ হইবে । এই নিমিত আমর] বায়, দেখিতে পাঁই ন1| 

কিন্ত যদি অধিক পরিমাণে বায়,কে বিলক্ষণ রূপে. সঙ্কুচিত 

করিতে পারা যায়ঃ তাহা হইলে তদীয় অণুসকল পরস্পর. 

অতি সন্নিহিত হওয়াতে, বালুকাঁকণীর গ্যাঁয়, স্কুল ছইতে 
পারে, স্মুতরাং তদবন্থুয় আমর। বায়, দেখিতে সমর্থ হছই। 

যেমন বনৃতর ইউক-সংযোঁগে গুহাদি নির্মিত হয়, সেই 

রূপ অসংখ্য পরমাণু সংযোণে সমুদায় জড়পিও নির্মিত 

হইয়াছে । কিন্তু ইউকগুলি সংযুক্ত করিতে যেমন সংযোী- 

_ সাধক পদার্থান্তরের-চেণ, ম্মরকি, ইত্যাদির) আবশ্থকত" 

থাকে, পরমাণু সংযোঁথ স্থলে সে রপ কোন দামত্রীরই. 
প্রয়োজন হয় না| আকর্ষণশক্তিই লেই কার্য্যসাধন করিয়া 

থাকে 1 পরমাধুগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকমণির ন্যায় পরস্গার 

আকর্ষণ করিয়1 স্তই একত্র মিলিভ ছইয়ণ থাকে |. কিন্তু 

তাস্থণদের পরম্পয় সংস্পর্শ ঘ্টিতে পারে কখনই তার! 
এরূপ সন্িছ্িত হয় দ1 কৌন পঁদার্থেরই এত সান্দ্রতা নাই, 

যে উপযুক্করপ বল প্রয়োথী করিলে তদীর অগুধাণকে অধিক” 

তর সনি করিতে ন। পারা যায়|. আঘাত পাইলে 

সীসেক অঞুদকল যেন  পর্ণেক্ষা 'অধিক সাজ্রভীক অব' 
লক্বন করে» সেইয়প অস্ান্য পদার্থেরও কিছু লা ক্ছ 

নান্দ্রত্ব বর্ধিত করিতে পারা যায়, জড়পিণু পুরু পুজঃ 



১০৪ শব | 

আহত হইলেও তদীয় অগুসকল পরস্পর সংস্পৃষ হয় নখ 

কেন, ইহা অগ্ঠাপি নিঃসংশয়িত রূপে নিরূপিত হয় নাই | 

বোধ হয় জড়পিগ্ডে যে অনুভূত তেজঃ 04250111901) নিত্য 

বিচ্তমান আছে, তাহরবিদ্কীরণ শক্কিরপ (13০ঘ৩7 00] 

£05100) গ্রাতিকুল বল দ্বারাই উনাদের পৃথক্ভাঁব অব্যাহত 

থাঁকে | 'জীস প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের পরমণণু বলপূর্ব্বক 

আহত হইলে, পুর্বস্থান হইতে অপসারিত হইয়?, এক হৃতন 

স্থানে আইনে) এবং তখায় অবস্থিতি করে | অন্যান্য কতক 

গলি পদার্থের অণুগ্চলি আঘাতে রূপ অপমাঁরিত হয় 

বটে, কিন্ত অভিনব স্থানে অবস্থিতি করে নখ, তাহারা তৎ- 

কণা আসিয়? পুর্বস্থান অধিকাঁর করে| হস্তিদস্ত প্রসৃতি 

স্থলে & রূপ ঘটিয়! থাকে | কঠিন বন্ত আঘাতে ক্ষরমাত্র 

অবনত হয়, কিন্তু অপসারিত অগুঞ্ুলি প্রত্যাধমন করিলেই 

আঘাতের আর চিষ্ু থাকে না| যে সকল পদার্থ পুর্কোক্ত 

প্রকীরে আঘাতের পরেই অন্পুর্ণরূপে বাঁবাহুল্যতঃ পুর্বব- 

ভীঁব অবঈদ্বন করে, তাহাদিগকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ কহে! 

'্ৃতিস্থপক পদার্থ বেগে আহত হইলে, তদীয় কম্পিত র্ 

সকল অব্যবহিত পরক্ষণেই পূর্বন্থান অধিকার ও পূর্বরভা 

ধারণ করিতে সমর্থ হয় না| আঘাত দ্বার যে রা 

অপনীরিত হয়, তাহার! সন্ুখব্তাঁ অন্য কতকণুলি পরমাণু 

অপনাঁরিত মী করিয়া আপনার] অপশ্থত হইতে পারে না, 

কিছু তাহাদিশীকে অপনাঁরিত করিতেগিয়! আপনারা প্রতি- 

ধাঁত গ্রাপ্ত হয়। এইরূপে তাহাদের একটা 'শীতিজন্বে,তন্দারা 

. হাক একবার একপার্্ে একবার অপরপার্থে অপনারিত, 
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ছইয়। দোৌলায়মান হইতে খাঁকে। অধছিত পনার্ঘকএক মিনিট 
ইতন্ততঃ চালিত হুইয়1 শান্ত হয় ও পুর্ববভাঁব অবলম্বন করে। 

স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমধণু সমুহের এইরূপ গতি প্রত্যা- 

হীতিকে কম্পন (5185০৮) কহে। স্থিতিস্থাপক পঙ্গার্থ 

আছত হুইঞ্ল তাঁহাঁর সর্ধাবয়ব কম্পিত হুইয়। ধীকে | 

আহত হইলে উক্ত পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু স্বসমপবর্তী 

পরমাধুকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করে এবং তৎ্প্রতিঘাঁতে 
নিজেও বিপরীত দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়। আইনে । এইরূপে 
তাহাদের যে গতি জন্মে তাহ? ক্রমশঃ দীর্ঘতর হইয়? কম্পন 

ক্রিয়ীকে সর্কত্র ব্যাপ্ত করিতে থাঁকে? কিন্তু এ গীতি যত 

বিস্তৃত হয়, ততই উহ্না'র বেগ ত্রাস হই! পড়ে, এবং পরি- 

শেবে এ পদখর্থের সমুদয় অবয়বে সঞ্চারিত হইয়া নিঃশে- 
বিত হয় | | | 

ভূপৃষ্ঠে যাবতীয় পদীর্থ বিদ্ামীন আছে, মকলেই বায়ু 

ভরে আক্রীন্ত রছিয়াঁছে। বায় সকল পদীর্থকেই পেষণ 
করিতেছে, কিন্ত বায়,নিজে সাতিশয় স্থিতিস্থাপক গুণ- 
বিশিষউ 1 যখন ইহার অগুসকল বিচলিত হয়ঃ তখন তাঙ্া- 
দের পুর্কেধক্ত প্রকার গতি সমুদ্রের তরদ্ধের স্যাঁয় অনেক 
দূর পর্য্যন্ত ন1 হইয়। নিরৃত্ত ছয় না| যখন কোন স্থিতিস্থাপক 

পদার্থ কম্পিত হয়» তখন তৎসংস্পৃউ বাঁয়ও তাহার সঙ্গে 

সঙ্গে কম্পিত হইয়। থাঁকে, এবং এ কম্পন ক্রি বায়ংমধ্যে 

বহুদূর পর্য্স্ত সঞ্চারিত হুইয়াঁযায়। যদি একটী জলপূর্ণ 
পাত্রে আঘাত কর] যায়, তাহ? হইলে উহণ বাপিতে থাকে, 
এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়| পাত্রে আঘান্উ 



করিলে তত্রন্থ জলে যে তরঙ্গ উঠে তাহার দ্বারাই ইহ স্পট 

প্রতীয়মান হইতেছে | যদি এ পাত্রের জল ফেলিয়া দেওয়" 
যায়, তাহা হইলেও অবিকল, উহাই ঘটে * কারণ তখন 

জলের পরিবর্তে তথায় বায় থাকিবে এবং পুর্বে যেমন 

জলে কম্পন সঞ্চীরিত হুইয় [ছিল, এক্ষণে সেইরূপ বায়তে 

 সঞ্চ 1রিত হুইবে | কম্পবান পদার্থমাত্র হইতেই কম্পনক্রিয়া 

টা তৎসন্লিহিত বার়ুমধ্যে সঞ্চারিত হয় এবংতাহা বায়ুরাশিতে 

_ বন্ছদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়'ক্ষা স্ত হয়| যেমন গঙ্গার তরঙ্গ সকল 
"বেধে আলিয়া তদীয় তট ভূমিতে আঘাত করে, সেই কূপ 

কম্পবাঁন বায় নিকটেও যদি কোনস্থির পদণর্থ সংস্থাপিত 

করাধায়) তাহাও এক্মপপ বায়বীয় তরন্ব দ্বার আহত হইতে 

_খাঁকে। যদি পূর্রোল্িখিত পাত্রের তিন চাঁরি হাত অন্তরে 

একত! কাগজ ধরিয় এ পাত্রটীতে বিলক্ষণ আঘাত করধাঁয়, 
তাহ হইলে এ পাত্রের কম্পন বায়,তে সঞ্চারিত হইয়া প্রস্থত 

হইতে হইতে সেই কাজে আজিয়া আঘাঁত করে। কিন্ত 
মনেকর এ কাগজ অচেতন তন্তসমূহ দ্বার! নির্িতন] 
 হইয়! যদি বস্তুতঃই টৈতন্যবিশিউ অনুভবক্ষম ধমনীসযুছ 
দ্বারা নির্িত হইত, তাঁহ। হইলে এ ধমনীগুলি সুন্দর রূপে 
বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে সমর্থ হইভ| সেযাঁহা 
. হুউক, এ প্রকার সজীব ধমনী সকল জন্তগণের কর্ণকৃহরে 
- অস্িবেশিত আছে। তাহার অতি সথম্মমতর বাঁরবীয় কম্পন 
রা পর্যন্তও অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কম্পিত বায়ু কর্ণমধ্যে 

_ প্রবেশ করিয়া! উক্ত ধমনী সমূহের প্রান্তে আঘাত করিলে 

যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই আঁমর। শব্দ কহি। নিকট্টে কোন 
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স্থিতিস্থণপক পদার্থ কম্পিত হইলেই শব্দ শুনা যাঁয়। কিন্ত 
যদি এ কম্পবান বস্ত কোন বায় শূন্য পাত্রে থাকে, তাহ | 

হইলে আর শব্দশুনা ঘায় ন1| অতএব স্পট বোধ হুই- 

তেছে যে, বায়,র কম্পনে শব্দ কর্ণকুহরে নীত হুইয়ণ খাকে। 

স্থতিসথাাক পদ্দীর্ঘ কম্পনাবস্থীয় অবস্থিতি হইলেই 

শব্দ জন্বায়| কাঁরণ তন্দবার1! অতি শীঘ্র চতুঃপার্থস্থ বায়, 

কম্পিত হইয়া! থাঁকে | টন্ধা, বীণা, বেণু প্রসৃতি বিবিধ 

বাঁদিত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ল্মধুর শব্দ নির্গত হয়| 

ইহ কারণ আর কিছুই মছে কেবল সেই সেই যন্ত্রে স্থিতি- 

স্থাপক ভাঁবে যে পরমা গুগুলি পরম্পর সম্বদ্ধ তৎসমুদাঁয় 

ভিন্ন প্রকারে কম্পিত হয় এই মাত্র। এক সেকণু মধ্যে 

চতুর্ধিরিংশতি সহঅবাঁর কর্ণধমনী আহত হইছে তাঁর স্বর শত, 

হয়, এবং উক্ত সময় মধ্যে আটবাঁর মাত্র হইলে যে শব্দ 
উৎপন্ন হয় তাহ? প্রায় শুনা যায় না। আঘ্ণাতের সংখ্যার 
আধিক্য ব' স্বপ্পতায় শব্দের উচ্চত1 ও নীচতা হইয় টা 
কিন্তু তদ্গীত অন্যান্য বৈলক্ষণ্য আঘাতের প্রকীর ভেদ ও 

কম্পনের অজ্ঞাত গুণ বিশেষ দ্বার জঙ্িয়। থাকে। 

হে বিধু অস্বর পথে সাঁথিতে কি মনোরখে। 
নিত্য আমি দেখ দাও, ধরি রূপ বিমলে 1 

আছ? কি সুন্দরু-কাঁয় বা শরীরের প্র উভীয য়; ন 

নিশির তষসরাশি নাশি, বিশ্ব উজলে | 



চন্দ্র? 

হলে ভানু স্ুপ্রকীশ,; কোখ। শিয়ে কর বাস? 

দিবসে তোমার কভু দরশন মিলে নী 9 

_ পাইলে হৃর্ষেের সাঁড়+, হয়ে চল দেশছাড় 

 বুঝিতার সহবাসে কু তুমি ছিলে ন1| 

বুঝিস্ছি এ ভয় অশছে, তাপে তন্ন গলে পাছে, 

 নিশিতে উদয় হও স্র্ধয অন্ত হইলে ; 
ভাল যেন হল ভাঁই, বল পরে যশ স্মধাই ও 

কভু নিশি মুখে কু নিশি অর্ধ বহিলে। 

কতু পূর্ণ কতু রেখা, কতু অর কায়ে দেখ, 
দীওঃ কেন ? কি কারণ হেন দশ ঘটিল ? 

অমৃত দীধিতি ধর, সম্ভপ শীতল কর, 
কি হেতু কলঙ্ক তব বিশ্ব মাঝে রহিল ?| 

মৃণ শিশু ধরি অঙ্কে, ডুবিলে কলঙ্ক পন্কষে 
বিধির অলঙ্ঞ্য বিধি সাধ্য কাঁর খণ্ডিতে | 

এ ছুখ ভাবিয়া চিতে, বুঝি অম1 রজনীতে, 

নির্জন প্রদেশে যাও আত্ম প্রাণ দণ্ডিতে ! 
তব দরশন পেলে? হর্ষে পক্ষপুট মেলে, 

চকৌর হীগণে ধাষ়ঃ সধাপান মীনসেও 

কুমুদ সলিলে ভালে, ভোমায় দেখিলে হাসে, 

হৃদীসন বিস্তীরিয়া, তিত সম্ভীষে | 

ভু মত কির শুভ্র কৌমুদির সংযোগে), 
খাকি উচ্চতর ধাম, কুমুদ বাস্ধব নাস, 

ভুবনে মাত্র, প্রণয়ের সুযোগে । 



. সাহিত্যমন্্রী। ১৯. 
গমণে উদ্দিলে তুমি, কেন পিন্ধু বেল। ভূমি, 
অতিক্রম করে, এর মর্্ব কিবা? কে বলে) 
বুঝিছি পড়িল মনে? তুমিত কমলীসনে+ 
উদ্ভূত সাঁগর হতে, কিন্বদন্তী ভূতলে; . . 
তুমি ছে অপত্য রত্বঃ তোমায় দেখিলে যব, ৫ 

পীয়ঃ অঙ্কে আনিবীর, বেল? বানু প্রসারি ঃ পা 

তাহাতে পুলকে ভান, প্রতিবিত্বচ্ছলে আসি। 
অঙ্কের ভূষণ হয়ে, বাঞ্চ। পুর তাঁহারি | 

চলিলে পশ্চিমীচলে, স্বস্থাঁনে যায় চলে, 

দুঃখে সিক্ত করি ধরা, নেত্রনীর শিশিরে; 
তু'ম যবে হুও বাম,কে লয় তাহার নাম?” 
তমস্থিনী বলি লোকে নিন্দে সেই নিশিরে | 

গ্রতিধ্বনি। 

কৌন গহ্বর ক! গুদুজাক্কতি মন্দির মধ্যে শব করিলে, : 
অকস্মাৎ তাহার যে অনুকরণ উদ্ভব হইয়1 শ্রুতিপুটে প্রবিষ্ট"! 
হয়, তাহার নাম প্রতিধনি।, ধনি সর্কর্র তুল্য হয় না 
স্থান ও কারণ ভেদে ইহাঁর অনেক প্রভেদ হইয়] থাকে | 

কোন কোন প্রতিধনিতে স্বর মাত্র প্রতিপন্ন করে, কৌনতে - 
ছুই তিন শব্দ বা এক চরণ কবিতা! পুনকৎ্পন্ন করে, কোন 

ওতে বা এ এক ব1 বহু শব্দ পুঁজঃ পুনঃ উচ্চারণ করে। .. 
ইদানীস্তন দার্শনিক পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যেঃ 

শব এক প্রকার উর্মিমাত্ ॥ জলে লোই নিক্ষেপ করিলে 

১০. 



১১০ . প্রতিধ্বনি | 

জলের কম্পনে যে প্রকার উর্মি উৎপন্ন হয়, বায়ুতে কোন 
পদার্থ আন্দোলিত হইলে, সেই রূপ বায়ুর কম্পনে উর্মি 

উৎপন্ন হয়, এবং দেই উর্মি কর্ণকুছরে প্রবিষউ হইয়। 
তাঁকশেবে আহত হইলে শব্দ জ্ঞান হয়| ইছাঁর প্রমাণীর্ঘে 
পণ্ডিতেরা নির্বধত স্থানে ঘণ্টা বাঁজাইয়! দে খিয়খছেন যে 

তথায় শব্দ উৎপন্ন ছয় ন+, 'এবং বাঁয়ুকে বর্ণদ্বার1রষ্তিত করিয়া 
তশ্বধ্যে শব্ধ করিলে এ উর্মিম্পন্ট প্রত্যক্ষ হয়| অপর,ইহাঁও 

সপ্রমাঁণ হইয়াছে যে, বায়ু অত্যন্ত স্িতিস্থাপক, স্ৃতরাঁং 

কোন দৃঢ় পদার্থে আহত হইলে, তখা হইতে তীহ প্রতি- 

ক্ষিগ হয়) যেমন নদীর আত বা বেশবান্ বর্তল। কোন 
পদার্থে প্রতিহত হইলে সহস' প্রত্যারত্ত হয়। শব্দ অর্থণৎ 
বাসর কম্পনও সেইরূপ কোন পদর্থে প্রতিহত হইলে 

প্রতীপণীমী হইয়! খাঁকে। পীর্ধতীয় গ্রদেশে বহৎ বৃহৎ 

ভূ বিদ্কমান খাঁকাতে, বাষুর কম্পন তাহাতে প্রতিহত ও 
তৎক্ষণাৎ প্রভ্াারভ্ত হয়| সুতরাং তথার সুন্দর রূপে প্রাতি- 

ধনি শ্রবণগৌচর হইয় থাকে | এই নিমিশই কবিগণ প্রতি- 

“পিকে « শৈলনিলয়” বলিয়া বর্ণন] করিয়া! খিয়াছেন। 
 পদার্থবিছ্ভার প্রভীবে এখন আমর] উহ্ধার কারণ বুঝিতে 
শ্ারিয়াছিঃ কিন্তু শৈশবাবস্থায় যখন আমাদের স্বমুখ- 
বিনির্ঘত শব্দের প্রতিশব্দ কর্ণ কুহরে প্রবিষী হইত, তখন 

. মনোমধ্যে কেমন অকারণ ভয় ও কি অনির্ধচনীয় আহ্লা- 

নট যে উদয় হইভ ! | 
আহত, পদার্থের দূরত্ব অনুমারে প্রতি্নির আঁখীমনের 

এ বিলম্ব হইয় থাকে । শব্দ, এক নেকণ্ড মধ্যে ৯১৪২ 
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ফুউ গমন করে ; স্ুতরাঁৎ, যদি উক্ত পরিমাণের অর্ধেক দূরে 
একটী পর্বত খাঁকে, তীহ] হইলে এক সেকণ্ড কীল মধ্যে 
যে কয়েকটা বর্ণ উচ্চারিত হয়, শ্রোতা তাছণই স্পষ্ট রূপে 
অবণ করিতে পারেনঃ কারণ তৎ্পরে, গুতিধনি আজিত্বা 

বক্তার উচ্চার্শরত বর্ণের সহিত মিভিত হইতে আশরস্ত হয়| 
নে যাহ হউক) উক্ত নিয়ম অবগীত থাকিলে, আহত পদ্দী- 
থেঁর দূরত্ব, প্রতিধনি দ্বার অনায়ণসে নির্ণয় করিতে পখরণ 
যায় | যদি আমর] একটী নদীর এক পার্খে দণ্ডায়মান 

থাঁকি, এবং অপর পীর্খে একটী পর্বত থাকে, তীহা ছইলে 
প্রতি্রনির আগমনের কাঁল নিরূপণ করিয় পর্বতের দূরত্ব 

অর্থাৎ নদীর প্রস্থ অনায়াদে নিরপিত হইত পীরে। 

কখন কখন উচ্চ পর্ধত হইতে অনেক ক্রোশ দুরে প্রতিষনি 
পরিচালিত হইয়াছে । 

যদি হুইটী পর্ধত কিম্বা ছুইলি প্রাচীর পরস্পর সমান্তরাল 

থাকে, তাহী হইলে একটী শব্দে বারম্বাঁর প্রতিপ্বনি হইতে 
থাকে। অবশেষে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত বায়ুর কম্পন মহ 

যখন ক্রমে মন্দণতি হয়ঃ তখন আর শব্দের অনুভব হয় 

না| কৌন স্থলে (বিশেষতঃ যথায় আহত পদার্ঘদ্বয়ের 

মধ্যে পুক্করিণী বা হুদ খাঁকে ) একটী শিস্তলধ্ধনির অন্্যন' 
চলিশবার প্রতিশব্দ শুনা] মিয়াছে | 

চতুঃপার্খ বেফিত খাকিলে, বায়ু কম্পনের প্রতিফলন 
হয় বলিয়া এ রূপ স্থাল গাঁন বাগ্য ভাল লাশিয়া! থাকে 
কিন্ত কখোঁপকথোনের পক্ষে উহ উপযুক্ত নছে। এক জন 
সামান্য বংশীবদকও একটী শিরিখুহ্বর মধ্যে বংশীবাদন 



করিদূল ভাহাঁও বুমি লাগিয়া খাঁকে। গ্বীতের তান এক 

রূপ হইলেও মন্দ মন্দ প্রতিফলিত শব্দ সমূহের সংষোণে 

তাহা মনোহর হইয়1 উঠে। রিং 

কেহ কেহ এমন মনে করিতে পারেন যে,যদি বাঁযুর কম্পন 

শরাজহত হুইলেই প্রতিধনি হয়, তাহা হইলে 'আমাদিখের 

গুছের দ্বার ও শবাক্ষ প্রভৃতি কদ্ধ করিয়া শব্দ করিলে 

প্রতি্নির উৎপত্তি ছয় না! কেম? ইহাঁর কারণ এই যে, 

আমাদের গুছ নকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্তর বায়ুর কম্পন অমুহ 

এভ অস্প সময়ের মধ্যে ভিন্ত হুইতে প্রতিহত হইয় আইসে 

থে; ধ্বনি ও প্রতিধনির ব্যবহিত কাঁল পৃথক্ রূপে ং উপলব্ধি 

হুয় না| তবে মন্দির প্রভৃতি স্থানে প্রতিধ্বনি হইবার কীরণ 

কি তাহা নিম্ধে নির্দিউ হইবে | 
অনেকে দেখিয়! খাকিবেন যে, আলোকের জ্োতিঃ 

 ভীত্রতর করিবার নিমিত্ত অনেক সময় লণ্ঠন প্রভৃতি আঁলো- 

কারণে এক এক খানি বর্ত লপৃষ্ঠ কাঁচ বাঁ মস্থণ ধাতুফলক 

সন্পিবেশিত খাঁকে| আলোক যে নিয়মে প্রতিফলিত হয়ঃ 

শব্দও সেই নিয়মানুমারে প্রতিধনিত হয়, স্ুতরাঁৎ বর্তলের 

কুজপৃষ্ঠ নিকটে থাঁকিলে সুন্দররূণপ প্রতিধনিত হইয়) ধাকে ] 

কখন কখন জলপ্রপাতের নিকটবর্তা শিরিগুহাতে শব্দের 

এরূপ প্রতিফলন হয় যে উচ্থার অধিশ্রয়ে কর্ণ লইয়া! গেলে, 

বোধ হয় যেন ব্রন্ধা্ ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে | এই নিমিত্তই 

| ব্তীকার ঘুহের মধ্যস্থলে শব্দের রর শুনিতে পাওয়া 

যায়। 

রা 

 নঅর্ণবযানের পাইল বাযুভরে ও টি উচ্ছ! শব্দ 
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প্রতিফলনের উপযোগী হুইয় খাঁকে | একদ] ব্রাজিলের 
নিকটস্থ সমুদ্রে একখানি অর্ণব পখইল ভরে যাইতেছিল ; 

অর্ণবযাঁন তীর হুইতে বহু দুরে ছিল, কয়েক জন আরোহী 
উচ্নার উপর বিচরণ করিতে করিতে অনুভব, করিলেনশবে, 

যখন তীহঞ্টরা! একটী বিশেষ স্থান (অবিশ্রয়) দিয়া গমন 
করে, তখন উৎসবের ঘণ্টধনির ন্যায় একটী শব্দ তীছাণীদের 

কর্ণগেঁচর হয়| অর্পবযাঁনের সকলেই ক্রমে ক্রমে তথায় 
আসিয়া! এ শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন | কিন্তু কোথা! চ 

হইতে শব্দ হইতেছে, কেছই- স্থির করিতে পীরিলেন না 1 

কয়েক মাস পরে জাঁন। গেল যে, এ দিন ব্রাজিল উপকুলে 

সেন্টনালভেডর নগরে উৎসব ঘণ্টা বাজিয়াছিল | এ 
সকল ঘণ্টার শব্দ, মন্দ মন্দ বায়ুর আমুকুল্যে সমপৃষ্ঠ সযু- 

দ্রোপরি, এক শত মাইল দূরে নীত হইয়শ, পাইলের উপর 

পতিত হওত, একটী অধিশ্রয়ে সমবেত হইয়াছিল? . 
' আর্ণ সাছেব বলেন যে, ভীহ্থার এক জন বন্ধু ডোভরের 

নিকটবর্তী একটী উদ্ভানের প্রাচীরের িকটে বসিয়] ওয়া 
ঈীরলুর যুদ্ধের কামানের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন | মেধ 
দ্বারাও অনেক সময় শব্দের প্রতিধনি হইয়! থাঁকে টু 

কর্খন কখন প্রতারক লৌকে শব্দের প্রতিফলনের নিয়ম 

অবগত হইয়ণ নানা প্রকীর আপাততঃ বিস্ময়কর ব্যাপার 
সমাধা করিয়াছে কোন স্থানে প্রশ্নকীরেরা একটী খুছে 
দণ্ডায়মান থাকিয় প্রশ্ন করিত, এবং একটী গুপ্ত বর্তূল- 

পৃষ্ঠফলক দ্বার এ সকল প্রশ্ন দূরস্থিত প্রতারকের নিকটে 
নীত হুইত| সে ব্যক্তি তথা হইতে যে উত্তর প্রদান.করিতট 
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সেই উত্তর কেবল এ প্রশ্ন কর্তীর নিকট আদিত| সুডরাঁ,. 

সকলে এ নকল উত্তর দৈবব$ণী বলিয় মনে করিতেন | 

রত্তাভাঁন ক্ষেত্রের হুইটী অধিশ্রয় আঁছে। উহ্থার অন্ত- 

তর-মধ্বিশ্রয়ে আলোক, তাঁপ বাঁ শব্দের উৎপত্তি স্থান 

হুইলে, অপর কেক্দ্রে তাহ। প্রতিফলিত হইব থাকে) 

স্তরখৎ) এক অধিঅয়ে বলিয়। মৃহুল্বরে কথা কহ্িলেও অপর 

অধিশ্রয়ে তাহা প্রতিফলিত হুয়। এমন কি ছুই জন ছুই 

অধ্থিঅয়ে অনায়াসে আস্তে আস্তে পরামর্শ করিতে পারে। 

তথা মধ্যবর্তী লোঁক তাহার ছন্দাংশও জানিতে পাঞজ্র না। 

কোন কোঁন সেতুর উভয় পার্শে কৌলদ্দ! খাকে। এ 

পরস্পর সম্মুখীন কোঁলঙ্গ+ ছুইটী এরূপ করিয়। নির্মাণ কর! 

যাইতে পারে যে, ছুই জন ছুইটা কৌলদ্দাতে বসিয়! অনা- 

আসে 'কথাবার্ত। কছিতে পারে | পখিকণণ উচ্চৈঃস্বরে 

কথ! কহিতে কছিতে সেতুর উপর দিয়! চলিয়! যাঁয়, অথচ 

_ তাহাদের কথাবার্ত। এ শব্দে ভঙ্গ ছয় না এবং পথিকের।ও 

_ তাহাদের পরামর্শ শুনিতে পায় ন1| 

নল দ্বার! শব্দ অধিক দুরে নীত হয় | ইহাঁর কারণ এই 

যে, বায়ুর কম্পনদমু উহ্ধার পার্থ বারশ্বার প্রতিফলিত 

হয়, দুরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না! শুন্যে শব্দ করিলে বায়ুর 

_ কম্পন চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়! পড়ে | মস্থণ দেওয়াল অথব! 

- লমপৃষ্ঠ জঙ্গ কেবল একদিকের ব্যাপ্তি মাত্র নিবারণ করে 

অথচ উহ্থার দ্বারা শব্দ কত দুরেই নীত হয় ! মন্হণ দেওয়া 

_লের নিকটস্থ ব্যক্তির দূর হইভেও কখোপকখন করিতে 

পারে এবং হদের নিকট কুকুরের শব্দ কখন কখন নন্ব্যা- 
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কালে পাচ মাইল অন্তরে শুন শিয়ধছে | গোলবকার 

ঘরের দেওয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া? ছুই জনে পরম্পর 

দূরস্থিত হইয়া আস্তে আস্তে পরামর্শ করিতে পারে । 

দিব! অপেক্ষা রাত্রিতে শব্দ ভাল শুনিতে পাওয়। য় 

কেন, প্রতিধ্ধনি সংক্রীন্ত প্রস্তাবের মধ্যে এবিবক়েের মিমীধসা। 

হওয় উচিত নছে, তথাপি কৌতুহল নিবারণের জন্য আমর) 
এই সাধারণ ব্যবপাঁরের তত নির্ণয় করিতেছি | প্রথমতঃ, 

দিব ভাঁগে অনেক গোলমাল হইতে থাকে; দ্বিতীয়তঃ, 
দিব1 ভাঁগে হুর্সযতাপ দ্বার পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সর্বদা 
উপরে উঠিতেছে এবং উর্ধের অপেক্ষাকুত শীতল বায়ু আসিয়া 
তৎস্থান অধিকার করিতেছে । রাীত্রিকালে বায়ুস্তরের 

এরূপ পরিবর্তন হয় না, প্রায় সকল বাঁয়ুস্তরেই এক রূপ 
তাঁপাংশ ও এক রূপ সান্দ্রতা থাকে ঃ সুতরাং এক রূপ 

সীন্দ্রতীযুক্ত পদার্থের মধ্য দিয় আসাতে শব্দের অধিক 

হ্রাস হইতৈ পাঁরে ন।| 

পুর্ব যাঁহণ উক্ত হইল, ভদ্দার পাঠিকবর্থের মনে অব- 
স্যই এরূপ ভাবের উদয় হইবে যে, শব্দ ও আলোকের 

প্রতিফলন প্রভৃতির নিয়ম যখন এক রূপই হুইল, তখন 

 দুরবীক্ষণ যন্ত্রের গ্তায় দূরশ্রবণের যন্ত্র আবিষ্কৃত ছওয়! 
বিচিত্র নছে; ফলতঃ, ঢুরশ্রবণের যন্ত্রও অবিদ্ধৃত হইয়শছে 1 

দৃর্িবিজ্ঞান শাস্তরপ্রসাদাৎ যেমন | ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্িথণের 

সৃতন চক্ষু হুইয়াঁছে, শ্রবণবিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারাও তেমনই 
বধিরের কর্ণ হইয়াছে বলিলেই হয় | ক্ষীণ শ্রবণ ব্যক্তি- 

দিগের ব্যবহার নিমিত্ত এক প্রকার শিঙ্গীর স্থ্টি হইয়াছে, 
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এ শিল্গার যে মুখে শব্দ প্রবেশ করে তাহ? প্রশস্ত, যে মুখ 

কর্ণে সংলগ্ন কর! হয় সেমুখ সংকীর্ণ; পার্খদেশ এরপ 

বক্র যে, বায়ুর কম্পন সকলতদ্বার1 প্রতিফলিত হইয় কর্ণের 

নিকট আসি অধিশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শব্দ সকল 

ঘনীভূত -হইয়1 কর্ণকুহরে প্রবেশ করে | অৰণ যন্ত্রের ম্যায় 

আবার কখনযন্ত্রেরও স্থ্টি হইয়াছে! দূরস্থিত ব্যক্তিকে 

আহ্বান করিবার পক্ষে উহ! বিলক্ষণ উপকারী | 

কর্ণের পশ্চাস্ভাথে কর্ বকীইয়া ধরিলে এক প্রকীর 

শ্রাবণযন্ত্বের কাঁ্ধ্য হইয়া! খাঁকে। শ্বাপদ জন্তগণের কর্ণ 

সম্মখদিকে কৌর করা, এই নিমিত্ত তাহারা সঙ্মুখ দেশ 

হইতে আঁগত শবের সুন্দর রূপ আকর্ণন করিতে পারে। 

ডাহাদের জীবিক1 নির্ব্ধাছের যে উপায় নির্ধারিত আছে, 

তাঁছাতে এর রূপ হওয়াই আবশ্যকঃ পলায়িত পশুগণের 

সর্চীর ধনি শ্রবণ করাই তাহাদের জীবিকার প্রধান উপায়| 

এদিকে শশক প্রভৃতি যে সমস্ত জন্তু উহাদের কর্তৃক 

আ'ক্রান্ত হয়ঃ তাহাদের কর্ণ পশ্চাঁদ্দিকে কোৌর করণ এরূপ 

হওয়াতে তাহারা ধারণকাঁরী জন্তুর সঞ্চীর অনায়াসে 

রা পারিয়া পলায়ন করত জীবন রক্ষণ করিতে পারে | . 

প্রতিফলিত শব্দ সমুদাঁয় এক অধিশ্রয়ে সংগ্রহ করিবার 

যে উপায় আছেঃ প্রাচীনদিগের মধ্যে তাহ? অবিদ্দিত 

ছিল, না ণ্ডায়নিনিয়সের কর্ণ” নামক সাঁইরাকিউস 

নগগীরের কারাগারে যে ন্ত্রগী ছিল, ভাহী। অতিশয় কৌতু- 

কাবছ! উক্ত কারাগারের অন্তচ্ছাদের এরপ গঠন ছিল 

যে” সামান্য শব্দ করিলেও তাহ! ঘনীভূত হইয়| একটী 
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অধিশ্রয়ে, সমবেত এবং একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গ দ্বারা দুরে নীত 

হইত|। পাঁপাত্বা! ডায়নিসিয়স সেই ন্ুডঙ্গের প্রান্তে বসিয়া! 

বন্দীদিশের সমুদায় পরামর্শ শুনিতেন। রঃ 

এইক্ষণে কয়েকটী প্রসিদ্ধ প্রতিধনির উল্লেখ করিয় পর্ী- টু 

বের উপসংছর্ি করিতেছি! রাইন নদীর তীরস্থ লবলেফেল্ন্ 

নাশক স্থানে একটী কথার ১৭ বাঁর প্রতিধ্বনি হইয়। থাকে | 

রোম নগরের মেটেনিতে এক খাঁনি কাব্যের প্রথম পরক্তি 
৮ বার প্রতিধধনিত হইত 1 স্কটলগ্ডের হুদ ও পর্ধ- 

তের মধ্যে কখন কখন কথার ৪০ বার প্রতিগ্ননি শুন] 
গিয়াছে | পাটনাঁয় অত্যুচ্চ ও প্রশস্ত মন্দিরাকীর একটী 
গুহ আছে, উহ! গৌলঘর বখ গোল] নামে প্রসিদ্ধ । এ 
মন্দিরের মধ্যে একটী শব্দ করিলে অনেক বার তাহার 
প্রতিপ্বনি ছয়। এক দিন ছুই জন সাছেব ও এক জন বাঙ্গালি, 
এ মন্দির মধ্যে প্র্কেণ করিয়া মৃছুম্থরে কথাবার্ত। করিতে- 
ছেন, এমন সময়ে ভীহীদের্$সকলেরই বোঁধ হইল+ যেন 
আর কএক জন লোক উহার মধ্য হইতে াস্তীরম্বরে কথা 
কহিতেছে | গৃছ্ীতে সুন্দর রূপে অলোক আসিতে পায়, 

না, আর সর্ধদ বন্ধও থাঁকে, সুতরাং ছুই একটী চাঁমচিক1ও 
তথায় বাম? করিয়াছিল | দর্শকীণ আগমন করিবা শীত্র ৃ 

তাহারও উড্ডীন হুইল | এই সকল দেখিয়1 শুনিয়া! আমা 
দের বাঙ্গলি ভ্রীভৃগণের মমে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইবে 
বিচিত্র কি! তিনি অর্ধেক ভয়ে ও অর্ধেক রহস্যাচ্ছলে ৷ 

«গণ? ভূত) বলিয়া! উঠিলেন | অমনই মন্দিরের অন্ডা- 

স্তরে গম্ভীর স্বরে “গো” দগোৌঁিত দগোধিত যৌগ 



১১৮ প্রতিধ্বনি 

শব্দ হইতে লশিল। সাছেব ঢুই জন এই সমস্ত দেখিয়া 

শুনিয়! হাহা। করিয়া হাসিয়া উঠিলেন| মন্দির মধ্যেও 

অমনি অট্ট অট্র হাস্য প্রতিধ্ধনিত হইতে লাগিল | 

-কিংবদন্ভী আছে বে, ক্রাশসের পত্রী মেতেল্লার সমধি 

মন্দিরে একবার ধনি করিদূল পাঁচবার ক্রমাঁঞধত প্রতিধধনি 

উৎপন্ন হইত। কৌন “গ্রস্থকীর লিখিয়াছেন যে, ব্রদলস্ 

নাঁমে রাঁজধাঁনীর কোন এক প্রাসাদে এক শব্দের ১৫টী 

প্রতিরব শ্রুতিগৌচর হয় | তত্তিন্ন তিনি আর এক আশ্চর্য 

বিবরণ উল্লেখ করেন, যে যৎকাঁলে তিনি মিলান নগরে 

বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি এক ক্রৌশ দূরে 

একটী পুরাতন প্রীনীদের নিকটবর্তী এক নদীর ধারে 

একী পিস্তল, ছু'ড়িয়াছিলেন, ভীছাঁতে ৫৬ বার প্রাতি- 

শদ হইয়াছিল। এভডিনবর্গ রাজধানীর সন্গিকটে অনেক 

গুলি প্রতিপ্বন-জনক স্থান আছে, ভীহা অতি আশ্চর্যা 

বলিয়। বিখ্যাত ;তমঙ্ছে কেন ব্যক্তি এক বিশেষ আশ্চধ্য 

প্রতিধনির ব্যাপার বর্ণন করিয়াছেন | এ নগরের সন্পি- 

কটস্থ কোন পল্লীতে রণবাগ্ বাঁজিতেছিল, সেই সময়ে 

একটী ক্ষুদ্র পর্বতশিখরে অসঙ্য কামীনধনির সদৃশ প্রতি 

খ্বনি হইয়াছিল। | 
প্রতিধ্বনি নান প্রকারে আত ছা থাকে | কেন 

কৌনটী সুশ্াব্য স্বরের গ্যাঁয় শবণমধূর | কোৌনটী ব1 দীর্ঘ" 

ফাল স্ায়ী। প্লিনিনামক প্রাচীন পণ্ডিত লিখিয়ছেন, থে 

অল্িম্পিয়ান নগরে শিপ্প, সাহিত্য ও কাব্য, প্রভৃতি সপ্ত 



সাহিত্যমগ্রী | ১১৯ 

বিদ্যার সম্বীনার্থে ষে সাতটী প্রসাদ নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহাতে এক এক শব্দের সাঁতটী প্রতিধ্বনি হইত | জক্তিন্ 
নামে স্থৃতিবেত্তা অলিম্পস্ পর্বভের এক প্রতিধন্ির 

বত্তীন্ত উল্লেখ করেন; উহ্থা অগ্ঘাঁপি শ্রতিখেশচর 

হইয়। খাঁকে। তিনি বলেন, থে আদৌ কতক গুলি 
শব্দ নিঃস্যত হইয়া যত সম্মুখীন পর্বতের নিকটবর্তী হইতে 

থাঁকে, ততই বজের শবের ন্যায় প্রচণ্ড হুইয়) শ্রুতিগৌচর 

হয়| | .. 

অবর্ধীই মীমে জেলার এক ঘোবণী*মন্দিরে একপ 

প্রতিধনি হইত যে, ভ্রীহাণর সন্নিকটবর্তা এক উন্নত কানের 

উপর হইতে কথ কছিলে তাহ? এ মন্দিরের সমাধি স্থীনের 

নিকট মনুষ্যের কথার ন্যার স্পট বোধ হইত। 

এতস্ডিন্ন উত্তমান। অন্তরীপে ও ডেল্ফি নাঁমক দ্বীপে 

এক প্রকাঁর প্রতিধধনি পুনঃ পুনঃ হয়, তাহ৭ অত্যন্ত শ্রবণ- 

মনোহর। কিরূপী বাঁজ্যের তুলবী নামক রাজবাঁটীতে 

একটী কৃত্রিম গ্রাতিপ্থনি আছে, তাহাতে এক কবিতাঁর সমস্ত 
শব্দ প্রতিপন্ন হয়, এক অক্ষরও ল্যপ্ত হয় না| তদপেক্ষা। 

আশ্চধ্য প্রতিধ্ধনি শাক্তিশিমধত্রিনিদীদ নাঘক নগরের সন্গি- 

কটে বর্তমান আছে | তথাঁকাঁর পর্বতমাল? মধ্যে এক শব্দ 

হইলে তাঁহার শত শতবার প্রাতিদ্বনি হয়) এবং পক্ষী সকল 

অণপন গীনের প্রতিপ্বনিতে মোহিত হইয়ণ বারশ্বার তাহার 

উত্তর দেয়। সমুদ্রের কুলে যে প্রতিধনি হয়, তাহাও শবণ 
করিলে অত্যন্ত আঁমেদ জন্মে। অধিকন্ত রখত্রিকালে দূর-, 

 শ্রুত নির্বর প্রপাভের প্রতিশব্দও অত্যন্ত মনোহর | 



প্রাচীন কালের পণ্ডিতের এই আশশ্র্ঘ্য নৈসর্শিক ঘটনার 

প্ররূত কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই, শৃতরাঁ প্র্ক- ] 

তির পরিবর্তে অলীক কল্পনার অনুমরণ করিয়াস্থিলেন | 
ৰ বিশেষতঃ রূপক কপ্পনায় ভীহারণ বিশেষ পাঁরণ ছিলেন; 

এই প্রযুক্ত সকল বিষয়েই রূপক আঁখ্যায়িক! ফষপ্পন| করি- 
তেন] প্রতিগ্ননি অত্যন্ত রম্য পদার্থ, তাহার মন্বন্ধে রপক 
অবশ্যই স সম্ভব, এবং পুর্বকালীন গ্রন্থে তাঁহার অভাব নাই 
জ্্রীক কবির1 লেখেন যে, প্রতিধনি পবনের কন্যণ'| সে 
 একদ1 তাহার প্রিয়সধী জুনের স্বামীর সহিত রদাভীস 
করিয়াছিল। তন্িমিতে তাহীর প্রতি জুন অসন্ভ্$! হইয়। 
তাহার বাঁকৃশক্তি রছিত করেন, কিন্তু প্রতিথনি করণের 

ক্ষমতা তাহার অবশিষ্ট রহিল | সে তদবস্থায় বনু- 
কীল ভ্রমণ করিতে করিতে একদা নারমিস্কে অবলোকন 

: করিয়া, তাহাকে উদ্বাছের কথ ব্যক্ত করাতে, দে তাহার 

প্রতি অশরন্ধ! প্রকাশস্ীরে ; সেই খেদে প্রতিষন কলেবর 
পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্ত তাছার স্বর টিরদ। অগ্ভাপি 
ব্ মান রহিয়াছে । ১ উজ 

প্রকার অপরাপর গম্প অনেক আছে, কিন্ত ৬ 
চি শপ্প ঘে প্রত নছে, এবং ইছাঁতে প্রতিপ্বনির প্রক্কত 

(কারণ নিরপণ হয় না ইহ বল। বাহুল্য 
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আঁলোক। 

রেধদ্রের সময় সহসা বাতায়ন ও দ্বারের কপাট বদ্ধ 
করিয়! দিলে শয্যা, আসন, বসন প্রভৃতি গৃহর্শিস্ত যে 

সমস্ত বস্ত্র ইতি পুর্ব্বে দৃষ্টিশেখচর হইতেছিল। ভৎসমুদায় 
আর দেখিতে পাওয়। যাঁয় ন1, সকলই যেন একবারে অন্ত- 

ছিত হইয়া! যাঁয়। দ্বার রোধ দ্বারণ, স্র্ধ্যালেঁক প্রতিকদ্ধ 
হওয়াতে, পুর্ধোক্ত বস্তজাতি অদৃশ্য হয়ঃ এতদ্বারা? স্পহ্টই, 

প্রতীয়মান হইতেছে, আলেশক কোন ন1 কোন প্রকারে 
এ সকল পনদার্থকে দর্শনেক্দ্রিয়ের গ্রাহ্া করইয়' দিতেছিল। 

অশলেক কি প্রকারে জড়পিগু সমুহকে দৃষ্টিগেশচর করায়, 
ইহার তত্ব নির্ণয়ে গ্ররত্ত হইয়। বিজ্ঞানবিৎ পঞডিতেরখযে 
সিদ্ধীস্ত করিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহার মর্শ নিশ্বে 

লিখিত হইতেছে | ৫ 

যেমন পৃথিবীর সর্ব স্থান বাঙ্ছতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, : 
সেইরূপ অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যাবতীয় শূন্তস্থল এক 
প্রকার স্থিতিস্থাপক পদার্থে পরিপুরিত আছে! এই পদার্থ 

বায়ু অপেক্ষা অনেক গুণে সক্ষম | ইছ4 বায়ুর ন্যায় কম্পিত 
হয়, কিন্ত তদীয় কম্পন বায়বীয় কম্পন অপেক্ষা! শতমছজ্র 
গুণ অধিক জবনত1 সহ্ছকারে ধাবমান হুইয় খাঁকে | এমন 
কি, বায়ুর কম্পন সহজ হস্ত যাইতে না যাইতে, উক্ত 

পদার্থের কম্পন সহজ ক্রোশ অতিক্রম করিয়ী যায় | এই 

আশ্চর্য্য পদার্থকে ইউরোপীয় পণ্ডিতের ঈথর নামে নির্দিউ 
করিয়াছেন | ঈথর আলোকের, মূল কীরণ।| ঈথর নর 

১১ | 



ধাকিলে বিশব্ষাও প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাঁকিত| 
উহ আছে বলিয়াই লকল পদার্থ উত্তাসিত বা প্রকাশিত 
হইতেছে । অতএব, বাঁ্গালীয় উদার উদ্ভান এই নামকরণ 
হইলে নিতান্ত অসন্রতহইবে না| সচরাঁচর ঈখরকে আকাশ 

টু বলিয়া খাকে। .. 
রঃ ,আলোকগ্রন্থ উন্ভাসনের ক্ছু মাত্র: গুকত্ব নাই। বোধ 
ৃ হয় এই কারণেই এ পদার্থের কম্পন এমত অদ্ভুত বেগে 
| ্বীবয়বে সর্ববতঃ সঞ্চারিত হইয়! থাকে; এবং এই জন্যই 
স্থল বস্তার আঘাতে তাহ? বায়ুর ন্যায় বিচলিত বা কম্পিত 
হয় নী] ভাহার কম্পন ও বায়বীয় কম্পন তুল্যরূপে 
_ অনুভূত হয় না উহ এত স্ুকোধল যে অনুভব পটু কর্ণ- 
ধমনী তদ্ারা বারম্বার আহত হইলেও কিছু মাত্র জানিতে 
পার যায় না| কিন্তু জন্তগণের শরীরে আর একী এমন 
চা নাছ যাহ উদ্ভাঁসনের এই জ্জু কোমল কম্পন স্ন্দ্র 

খমন নিও কর্ণ ধমনী অপেক্ষণ সমধিক জানার, 
ক তাহার! উদ্ভাসনের কম্পন অনুভব করিতে 

পীর্রিবে এই অভিপ্রায়েই নির্শিত হইয়াছে । যেমন বাঙ্ধ 
কৃম্পিত হইয়া কর্ণধমনী আঘাত করিলে শকজ্ঞান হত, 
সেইরপ উদ্ভা্ন কম্পমান, হইয়া নেত্ধমনী স্পর্শ করিলে 
আলোক জ্ঞান জন্ো। টিতে 

.. জড়পিগড আহত হইলে তৎ ং সংলগ্ন বায়ু কম্পিত: হয, 
কিন্ত উদ্ভাসন এরূপ স্ুলোপায় দ্বার" বিচলিত হ হইবার 
্ নহে।  অথব1 তদ্দার1 যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে কম্পিত 
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অপ্ততঃ তাহা! আমাদের অনুভবগৌচর ছয় না) ইহাকে . 

(বিচলিত করিবার অন্য উপায় অ1ছে। দাহামান পদার্থ সকল্ 

দগ্ধ হুইতৈ হইতে যখন শিখাকলীপ বিস্তার করে, তখন 

এর শিখীসমূহ দ্বারা চতুঃপার্খস্থিত উদ্ভীসন কম্পন: 

ছইতে আরদ্ধ হয়| হ্র্ধ্য নিরস্তর নভৌমগুলে বিষ্যমান 

খণকিয়, জাদ্বল্যমান অনশ্বর অগ্নিপিণ্ডের য় কার্ধ্য, করি- 

তেছে। যদিও দিবাকর বহু দূরে অবস্থিত, তখাপি আহার 

প্রচণ্ড তেজঃ প্রভাবে পার্বস্থ উত্ভীসনে যে কম্পন স্চারিত, 

ছয়, সেই কম্পন পৃথিবীতে আগমন পুর্ব্বক তত্রত্য জীব- 

গণের দর্শনেক্দিয় অধঘাত করে এবং সেই আঘীতে যে 

আলোকের জ্ঞান জন্যে, তাহাকেই আমর! স্থর্ধযালোক বা 

রৌদ্র কছিয়ণ থাঁকি | ুধ্য ও স্বলন্ত পদার্থ সকল উদ্ভানন 

কম্পিত করিবার প্রধান কাঁরণ। | 

উত্ভাসনের কম্পন প্র্থত হইতে হইতে কৌন জড়পিণ্ডে: 

লাগিলে তহুক্ষণণঁৎ তাছণ প্রতিফলিত হইয়] পশ্চান্তগে 

গমন করে| তাহার এই প্রকার প্রত্যাবর্তন কালে, যদি 

আমাদিগের চক্ষু তৎপখে পতিত হয়, তাহ হইলে তাহ! 

চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তদ্দারা যে পিও হইতে এ 

কম্পন প্রতিফলিত হুইয়! আইসে, আমরণ তাহার আক্কৃতি 

অবগ্ঠত হই। জড়পিগ্ের প্রত্যে অংশ হইতে এক এক 

কম্পন আসিয়া নয়নধমনী আঘাত করে এবং যে কম্পনটী 

ঘে অংশ হইতে আইসে, সে কেবল সেই অংশেরই বত্তাস্ত 

জানাইয় দেয় | এই রূপে যে সকল অংশ হুইতে কম্পন 

সমূহ আসিয়া! যুগপৎ কনীনিকাতে প্রবেশ করে, আমর1 



১৯২৪ | আলোক | 

সেই সমুদাঁয় হর একবারে দেখিতে পাই | কোন অস্ত" 

রাল না খাঁকিলে আমরণ এক স্থানে দগ্ডায়মীন হইয়] 

প্রায় ছুই ক্রৌশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই | এই বিস্তীর্ণ দৃ্ি- 
পথের প্রত্যেক অংশ হুইতে অসংখ্য কম্পন যুগপৎ নয়ন- 
খমনী আধাঁৎ করিলে, আমাদের তত্রত্য সমুদ্ণায় বস্ত্বর 
দর্শনজ্ঞান জন্বিয়! থাকে | ফলতঃ, উল্লিখিত প্রকারে জড়- 
পিওই দৃষ্ট হইয় থাঁকে, অশলোঁক দৃষ্ট ছয় না| বাতায়ন 
ও দ্বারের কপাট উদঘাটন করিয়! দিলে ঘুঙ্ছের অভ্যন্তর- 

স্থিত বস্তজাত দেখিতে পীওয়৭ যায় | কাঁরণ উদ্ভাননকম্পন 
বাতায়নাদি মার্গ দ্বার আতন্বরূপে খু মধ্যে প্রবেশ 

করত তত্রন্থ সমুদাঁয় পদার্থের উপর আঘাত করে, এবং 
তৎক্ষণাৎ তথণ হইতে প্রত্যন্ত হইয়! আমাদের নয়ন মধ্যে 

- প্রবেশ পূর্বক পূর্বোক্ত প্রকারে তততৎ পদার্থের উপলঙ্গি 
_ করাইয়। দেয়। যেমন একটা কন্দুক বলপু্র্বক গৃহকুট্রিমে 

_ নিক্ষেপ করিলে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়1 বারস্বাঁর প্রত্যা- 
বৃত্ত হয়; সেই রূপ উদ্ভাসনকম্পনও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে 

. লাগিয়া পুনঃ পুঅঃ প্রতিফলিত হুইয়। থাকে । কিন্তু এই 

.. কম্পন ক্রমে এত ছূর্বল হইয় ষাঁয়। ঘে পারিশেষে নেত্রধমনী 
 ভাহী আর অনুভব করিতে সমর্থ হয় ন1 

.. ষে-জ্যোতির্ময় পদার্থের প্রভীবে উদ্ভাসনে কম্পন 
বারি, হয়, এ কম্পন সেই পদার্থেরই কিরণ স্বরূপে 

প্রতীয়মীন হয়-| এই জন্য এক কম্পনকেই আমর! স্থর্য্য- 
কিরণ, চন্দ্র-কিরণ, দীপ-কিরণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে 
নির্দেশ করিয়া খাকি| কিরণ কোন কোন পদার্থকে অপ্প 
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পরিমণণে এবং কৌন কোন পদার্থকে আধ্িক পরিমাণে 

ভেদ করিয়ী যাইতে পারে । কিরণ যে সকল পদার্থ ভেদ 

করিতে পারে, তাহুখন্দিশীকে ম্বচ্ছ, আর যে সকল পদার্থ 

ভেদ করিতে, পাঁরে ন। তাহাদিগকে অন্ধচ্ছ কছে|স্বীয়ু 

জল, কাঁচ প্রস্তুতি স্বচ্ছ পদর্থ ; কাষ্ঠ, ধাতু, মৃত্ভিক' প্রভৃতি 

অন্থচ্ছ পদীর্ঘ। সানী বন্ধ করিয়! দিলে গৃহ মধ্যে বিলক্ষণ, 

আলোক থাঞ্চে, কিন্তুকপাট বদ্ধ করিলে আলোক খাঁকে 
ন! অন্ধকার হয় এক স্থলে কিরণ সাসীর কাঁচ ভেদ করিয়া 
গুছ মধ্যে আইসে, অপর স্থলে কাষ্ঠ ভেদ করিয় আসিতে 
পারে ন।| থৃহস্থিত পদার্থ সমুহের উপর কিরণ পতিত ও 
তখখ হইতে প্রত্যারত্ত হইয়া নয়ন মধ্যে প্রবেশ করিতে না? 

প্ারিলে তত্তৎ পদার্থের জ্ঞানলাঁভ হয়ণন।| কাজে কাজেই 
কেবল অন্ধকার অনুষ্ভব হয় | বস্বতঃ অন্ধকার একট! স্বতন্ত্র 
পন্র্থ নহে, আলোকের অভাবই অন্ধকীর |. টা 

কিরণ শৃন্ে সরল রেখায় গমন করে | অন্য পদার্থের 
প্রতিঘাতে অথব] এক পদার্থ ছাঁড়িয়! অপেক্ষাকৃত ঘন বা. 

স্থক্ষষ পদার্থাস্তরে প্রবেশ করিলে তাহার গ্রতি বক্র হইয়া 

যায়। কিরপের এইরূপ বক্রধতিকে বক্রীভবন কছে | কিরণ 
যখন এক পদার্থ ত্যাগ করিয়! অপেক্ষাকৃত ঘনপদার্থ ভেদ. 
(করিরাঁ শ্রমন করে, তখন এ ঘনতর পদার্থ প্রবেশমুখে 
এফটী লম্বপাত করিলে কিরণডী বক্র হইয়া লশ্ব রেখার 
নিকটবর্তী হুইতে থাকে | কিরণ সকল যখন লম্বভবে পতিত 

হয়, তখন তাহারা. ঘনপদার্থ ভেদকালীন এরূপ বক্র 

হয় না| বক্রভাবের স্যুনাধিক্য অনুসারে কিরণের তির্- 
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ন্টীনতারও তাঁরতম্য হইয়া থাকে । যে স্বুর্ধ্কিরণ বক্রভখবে 
সমনীক্্র বাঁয়ুরাশি ভেদ করিয়1 এক সরল রেখাক্স আইসে, 
তাও সা্সী স্পর্শ মাত্র বাঁকিয়। অপর এক সরল 

রেখায় কাঁচ ভেদ করত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে | এক পদার্থ 
মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সাঁক্জত' থাকিলে, কিরণের € গতি 
সেই দেই স্থলে তিরস্টীন হয়| 
. উদ্ভাসনের কম্পন প্রবঙ্গ রূপে নয়ন “ধমনী আঘাত, 

রিলে আলোক প্রখর, অর হুর্বল রূপে আঘাত করিলে 

. আলোক ক্িপ্ধ বোঁধ ছয় | এই রূপ আবার আঘাতের 
বাহুল্য ও বিরলতা অনুসীয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান জঙ্বিয়া 
থাকে কম্পন দ্বারা নেত্রধমনী অতি বিরলরূপে আহত, 

হইলে লোছিত বর্ণ আর অতি বহুলরূপে হইলে নীল বর্ণ 
 দৃষী হয়। কম্পন পরিমাণের বন্দি অনুসারে ছরিউ, লীত, 
 নারঙ্গ প্রভৃতি পৃথক পৃথক্ বর্ণ ময়নগোঁচর হইয়। থাকে। 
8২১ ৪৯০০০০০৩৩০৩ বার “চক্ষুর ধমনী আহত হইলে লোহিত 
 বির্শের জ্ঞান জগ্ে, আর ৭৯৯৪০০০০০০০০০ বার আহত হুইলে 
শীল বর্ণের অনুভব ছয়। ইহাতে আপীততঃ বিশ্বীস হয় 
. শী» কিন্ত সর আইজাক নিউটন ইছণ ফুক্তিসিদ্ধ বিশ্বস্ত 
রর বিবেচনা করিতেন। যে সকল পদার্থ শীল ব1 লৌছিত বর্ণ 

দখা) ভাহণদের উপরিভাগ হইতে উল্লিখিত সংখ্যক কম্পন 
ং যাবত হ্যা নয়নে আঘাত করে, তীহ্ছাতেই 'াদৃশ 
দেখীয় | এইপ্তির তাছার্দের লীলিম1 বা"লোহিত্যের কার- 
পাস্তর, নাই? বর্ণ আলোকের গুণ, পদার্থের গুণ নছে1- 

সরাঁচির ক ঘাঁয় শীল, পীত ও: (লোহিত রশ মিজি 

চে 



সাহিতাদ্রী। ৯ 

হইলে শ্বেত বর্ণ উৎপর হয়। বস্তুত, শ্বেত বে কোন | 
বর্ণই মিশ্রিত নাই | কণ্পনের যত সংখ্যক: আঘাতে নীল : 

যত সংখ্যক আঘাতে পীতভ ও যত সংখ্যক আঘাতে 

লোহিত বর্ণ দু হয়, নেরধমনী, এঁ সংখণীত্রয়ের' অমুষ্ি 
যতবার, ততবার কম্পনাঁঘাঁত সহ্থ করিয়ে, আমর) শ্বেত ঘ | 

দেখিতে পাইি। | - 
হর্ষযালোক শুভ্র, কিনতু এক সরানো; ভি পর 

পদার্থে পতিত হুইয়1 ভিন্ন ভিন্ন বণ ধারণ করে কেন? বর্ণ 

কিছু পদার্থের গুণ মহে। ইহার কারণ অতি আঁম্তর্ঘ.( 
সকল পদার্থই সর্ধপ্রকার কম্পনাঘাত প্রতিফলিত করে 

না। কোন কৌন পদার্থ কম্পনের কৌন কৌন অংশ 
আত্মনাৎ করিয়া! রাখে এবং অবশিষ্ট অংশ প্রতিফলিত 
করে। নীলকান্তমণি পীত ও লোহিত বর্ণজনক কম্পনাঘাতি. 

আত্মনাৎ করিয়! নীলবর্ণজনক কল্পনাঁঘাঁত করে | এই জন্য 
তাহণ নীলবর্ণ দেখায়। পদ্মরাশীমণি নীল ও ীত বর্ণজনর 
কম্পনাধাত আত্মসাৎ করিয়া লোহিত বর্ণজনক কম্পন 
প্রতিফলিত করে| এই নিমিত্ত তাহা রকতবর্ণ দেখায়] ফে 
পদার্থ কেবল নীলবর্ণজনক কম্পন আত্মসাৎ করিয়া 
লোহিত ও গীত বর্ণ জনক কম্পন প্রতিফলিত করে, তাহা. 

মারক্গ বর্ণ দু হয়| এই রূপে ভিন্ন ভির পদার্থ কম্পনের,. 
এক এক অংশ আঁত্বনাঁৎ করিয়া রাখে] তাহাদের এই রে 

মছোপকারিনী শক্তি থাঁকাতেই প্রকৃতি নানা বর্ণে চিবিত ২ 
হইয়াছে | 

বর্ণ পদার্থের গুণ নহে, আলোকের ৩ ইহা জনারাদে | 



৯২  সাবিত্রী। । 

হৃদয়ঙ্গম করিতে পার যাঁয় | তাঁহার একটী সামান্য 
পরীক্ষা এই,-তৈলের পরিবর্তে লুরাদাঁর দ্বারা! একটী 

সেজ ভ্বালিয়া তদ্রপরি একখাঁনি অস্কুল দীনের পাত 
রাখিতে হইবে | টীনের পাত খালি লিন্সস্থিত দীপশিখা। 

দ্বার উত্তপ্ত হইলে, তছুপরি কিয়ৎ পরিমিত জলমিশ স্মরাঁ- 

সার ঢাঁলিয়! দিয়! তাহাতে কিঞ্ৎ লবণ ছড়াইয়। দিতে 

হইবে । এই রূপ করিলে কিয়ৎক্ষণ পরেই এ মিশ্র পদার্থ 

সস! প্রদীপ্ত হইয়। উঠিবেঃ কিন্তু তদীয় অলোক সর্ব 
বর্ণ বিরহিত হইবে | যে দকল পদার্থ সু্ধাণালৌকে অভি 
উর্জল দেখায়। তৎসমুদাঁয়ও এ আলোকে অতি বিবর্ণ 

- দ্ৃষ হইয়? খাঁকে। নীল, পীত, লোহিত এতৃতি সকল বর্ণের 
_ পদীর্ঘই এক প্রকার বোঁধ হয় | এই পরীক্ষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন 

থ্হ মধ্যে কর উচিত এবং এ মেজের নিন্নভাঁগে অর্থাৎ 

যে অংশ দিয় টীন পাত্রের নিন্রস্থ দীপের আলোক বহির্থত 

হ্ুয়। এ অংশ এক গোলাকার দীনময় নল বার! আচ্ছা 

দিত রাখণ উচিত | 

| সনি বঙ্গ দর্শন ৩৭১ পৃ। 

5 | 

তম্গিশ্রা! রজনী, ব্যঁপিল ধরণী,দেখি যনে মনে পরমাদ গণি 
নে একাঁকিনী, বসিল রমণী, কোলেতে করিয়া স্বামীর দেহ | 
অধর গণ ভূবন অ শিধার, অন্ধকার শিরি বিকট অকাঁর, 

 সুর্ঘম কীস্তার ঘোঁর অন্ধকার, চলেনা ফেরেন নড়েনা কেহ। 



সাহিত্যমপ্ীরী । ১২৪ 

কেশুনেছে ছেখ] মানবের রব? কেবল-শীরজে হিংভ্রপশ্ু সব, 
কখন খলিছে বৃক্ষের পল্লব, কখন বসিছে পাঁখী শাখায়| 
ভয়েতে স্বন্দরী বনে একেস্বরী, কৌলে আরও টানে পতি দেহ 

0 ধরি, 
পরশে অধর অনুভব করি, নীরবে কাদিয়! চুষ্ষিছে তায় ॥ -. 

ৃ ৬) 

ছেরে আঁচম্বিতে এঘোর সঙ্কটে,ভয়ঙ্কর ছায়! আকাশের পটে, 

ছিল যত তাঁর! তাঁহার নিকটে, ক্রমে শ্ীন হয়ে গেল নিবিয়খ। 

সেছায়!পশিল কাননে,অননি,পলায় শ্বীপদ উঠে পদধনিঃ 

বৃক্ষশীখা কত ভাঙ্গিল আপনি, সতী ধরে শবে বুকে 
দি | অটিয় ॥ 

. | ৪ | 

সহুস। উজলি ঘোঁর বনস্থলী, মহণ গদ প্রভ1 যেন বাবিজলি। 
দেখিল। সাবিত্রী যেন রত্বীবলী, ভামিল নির্ঝরে অলোকে 

ভার | 

মহ] গীদ1 দেখি প্রণমিলসভী,জানিল1ক্কতান্ত পরলোকপতি, 

এ ভীষণ ছা'য়। ভাহারই মুর্তি, ভাগ্যে যাহ খাকে হবে 
র এববর | 
চা | . . 

' শীভীর নিম্বনে কহিল! শমন, থর খর করি কাঁপিল গম, 

পর্বত শীহবরে ধ্নিল বচনঃ চমকিল পশু বিবর মাঝে | 

“কেন একাকিদী মানবনদ্দিনী, সব লয়ে কোলে যাপিছ 
যাঁমিনী, 



১৩5 

ছাড়ি দেছ সবে, তুমিত অধ্িনী, মগসন্গে তব বাঁদকি সাজে? 

' «এ সংসারে কাল বিরাম বিহীন, নিয়মের রথে ফিরে রাত্রি 

রর 0 ৪ দিযে দিন, 

বাহারে পরশে সে মম অধীন; স্থাবর জঙ্গম জীব সবাই । 

সত্যবানে আদি কাল রি লতে তাঁরে মম কিন্বর 

অবনসিল। 

শী অঙ্গ ছুয়ে লইতেনারিল,আপনি লইতে এসেছি তাই) 

র ৭ 

সব হলো বখী না শুনিল কথখণ, না ছাঁড়ে সাবিত্রী শবের 

| 
মমতা, 

মারে সরতে সাদী পতিব্রতী, অধর্থ্বের ভয়ে ধর্মের পতি 

| তখন কতান্ত কছে আরবাঁর,অনিত্য জীনিও এছাঁর সংসার 

| রী ুবন্ধুলছে€ কেহ কার, আমার আলয়ে সবার গতি। 
৮ 

পরদনত্র শিরে রত্ব ভূষণ অঙ্গে+ রত্বীসনে বসি মহিষ'র সঙ্গে, 

ভাসে মহারাজ। সুখের তরদ্দে, আধীধারিয়। রাজ্য লই 

্ . ভাছারে। 

হীরদর্প ভাঙ্ি লই মহাঁবীরে, রূপ নষ্ট করি লই রূপমীরে। 

জ্ঞানলোপ করি গরামি জ্ঞানীরে, সুখ আছে শুধু মম 

ূ আগীরে |. 
রং | 

গ্অনিতাঁ সংদার পুণ্যকর সার, কর নি কর্ম নিয়ত
 যে যার, 

দেছাস্তে সবার হইবে বিচার, দিই আমি সবে করম
 ফল 



 সাহিত্যমঞ্তায়ী 1. ১৩১ টু 

যত দিন মী তব আহু আছে, করি পুণ্য কর্ম এসে! কা | 
পাছে» 

অনন্ত বাত রবে কাছে কাছে, ভুঞ্জিবে অনন্ত হা মঙ্গল ॥ 
৬৪ টু | 

“অনন্ত বসন্তে তথ অনন্ত যৌবন, অনন্ত প্রণয়ে তথা! অনন্ত 
মিলন 

অনন্ত দের হয় অনস্ত দর্শন, অনন্ত বাসন! তৃত্তি অনস্ত | 
দম্পতী আছয়ে নাহি বৈধব্যঘটনা, মিলন আছয়ে নহি 

বিচ্ছেদ যন্ত্রণণ, 
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ শঞ্উন/,রপ আছে নস্থে রিপুড্রস্ত | 

[ও ১১ রঃ 
“রবি তথা আলে! করে, নখ করে দাঁহন, মিশি সিপ্ধকরী . 

|  নছে তিমির কারণ, 

মৃদ্র গন্ধবছ ভিন্ন নাছিক পবন,কল। নাহি টাদেঃনাছি কলঙ্ক | 

নাহিক কণ্টক তথণ কুন্মুম রতনে, নাহিক তরক, স্বচ্ছ কলোৌ- 
| লিনীগণে, + 

নাহিক অশনি তথা সুবর্ণের ঘনে, পদ্মজ সরসে নাহিক, পা 
১২ | 

“নাহি তথা মায়াবশে বথায় রোদন, নাহি তথ ভ্রান্ত বনে 

ূ বথায় মনন, র 

| নাহি তথা জী বশে খায় যতন, নাহি শম লেশ নাহিক 

 অলস। 
ক্ষুধা, ্ , ্্া, নিদ্রা শরীরে ন না রয়, নারী তথ! প্রাগ- 

্ ্লিনী বিলামিনী নয়, 



১৩২ রর সাবিত্রী | 

দেবের কৃপায় দিব্য জ্ঞানের উদয়, দিব্য নেত্রে নিরখে দিক্ 
দশ ॥ 

রঃ ১৩ 

. *জিগীতে জগতে দেখে পরমাণু রাশি, মিজিছে ভাঙ্দিছে পুনঃ 

ঘুরিতেছে আসি, 

লক্ষ লক্ষ নিব পাড়ি ফেলিছে বিনাশি, অচিস্ত্য অনন্ত কাল 

তরঙ্গে | 

দেখে লক্ষ টি ভান অনন্ত গথণেঃ বেড়ি তাহে কোটি 

| কোটি ফিরে গ্রহগাণে, 
অনন্ত বর্তন রব শুনিছে শ্রবণেঃ মাতিছে চিত্ত দে শীত 

তরঙ্গে ॥ 

৯৪ টা 

£দেখে কর্ম ক্ষেত্র নর কত দলে দলে, নিয়মের জালে বাঁধ! 

| | ঘুরিছে সকলে, 
_. জমে ম পিপীলিকা যেন নেমির মগ্ডলে, নির্দিষ্ট দূরত। লঙ্তঘিতে 

নারে 

ক্ষণকাল তরে সবে ভবে দেখা দিয়» জলে যেন জলবিন্ব 

টু যেতেছে মিশিয়া, 

পুষ্যবলে ছা গিরি 'অশলিয়াঃ পুণ্যই সত্য অসত্য 

| সংসারে । 

ঠা ৃ ১৫. 

ই বলি কন্যে ছেড়ে দেহ মায়, ত্জ রথ? ক্ষোভ, তাজ 

পতিকায়া, 

ধর্ম আচরণে হও তুর জারা? শিয়া পুণ্যধাম | 



খ্বছে যাও ভ্জি কানন বিশখল,থাঁক যতদিন ন) পরশেকাঁল, 
কালের পরশে মিটিবে জর্জীল, সিদ্ধ হবে কাম ॥৮ 

২৬১ 

শুনি যমবাণী, জোড় করি পাণি, ছাড়ি দিয়া শবে, তুলি 
মুখ খানি | 

ডাঁকিছে রী “কোথায় ন। জানি, কোথায় ওহে কাল! 

দেখ দিয়? রাঁখ এ দাঁপীর প্রাণ কোথণ গেলে পাব কালের 

সম্বাঁনঃ 

পরশিলপে কর এ ৪ ত্রাণ, কা জঞ্জাল ॥ 
রঃ | | 

“্যামী পদ যদি সেবে থাকি আমি, কায়মনে যদি পুজে 
থাঁকি স্বামী, 

ঘদি থাঁকে বিশ্বে কেহ অন্তর্যামী, রাখ মোর কথ] | 
সতীত্বে যদ্যপি থাকে পুণ্যফল,সতীত্বে যদ্যপি খাঁকে কোঁন বল, 

পরশি আমারে দিয়ে পদ স্থল, জুড়াও এ ব্যথা ॥% | 

৬৮ 

নিয়মের রখ ঘোষিল ভীষণ, আসি প্রবেশিল যে ভীম কাঁননঃ 

পরশিল কাঁল সতীত্ব রতন, সখবিত্রী স্তন্দরী | 

মহণগীদ1 তবে চমকে তিমিরে, শবপদরেণু তুলি লয়ে শিরে,। 

তাজে প্রাণ সতী অতি ধীরে রে, পতি কোলে করি ॥ 

১৭১ 

বরধিল পুষ্প অমরের দলে, স্ুুখান্ধি পবন বহিল ভূতলে, 

তুলিল ক্ৃতীন্ত শরিরী যুগলেঃ বিচিত্র বিমানে | 
১২ 



5৩৪. 
ভ্রনমিল তথ দিব্য তকবর, সুশ্বান্ধি কুম্তুমে শৌভে নিরস্ত্র, 
বেড়িল তাহাতে লতখ মনোহর) সে বিজন স্থানে ॥ 

স্বগতৃষ্ণা বা মরীচিকা। 

যানকালে যখন দিবাকর অনবরত প্রথর' কিরণ বর্ষণ 
করি 'রিতে থাকে, বিস্তারিত মকক্ষেত্রে বা প্রান্তরে পৃথিকগীণের 
কখন কখন সাগর ব] প্রশস্ত জলাশয় ভ্রম হয়, এ মিথ্যা 
জল দৃর্টির নাম মরীচিক1| উষ্ণ প্রদেশে, বিশেষতঃমকভূমিতে 
সথর্ধ্যের প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্তিকা উষ্ণ হয়, ভাহণতে ভূমির 

থীর্থ বায়ু উ্ণ হইয়া লু ও বর্ধিতা়তন হইয়া উর্ধে 
উঠিতে থাকে | স্থ্্যতাঁপে বাঁয়ু উষ্ণ হয় নাঃ ভূমি হইতে 
ঘে ভাঁপ বিকীর্ণ হয় তাছাতেই উষ্ণ হুইয়| থাকে ন্মুতরাঁং 
উচ্চতর বায়ু তরল ও নীচের বসু যন হুইয়1 থাকে; এইরূপে 

বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন শর ছইয়) পড়ে | স্থর্য্যের কিরণ যন 
বাষুর লখু স্থর ভেদ করিয়া ঘনতর স্থরে এবেশ করে; তখন 
তাহা ঠিক সরল রেখায় ন1 আসিয়ণ তির্ধযক্ ও প্রসারিত 
হইয়ণ পড়ে, ইহাতে নিন্নস্থ বায়ুর স্থরকে জল-রণশি বলয় 
জম হয়| দুস্থিত রক্ষণদি কিরণের পথে পতিত হওয়াতে 
'দৃক্টিগৌচর হয় এবং তাঁহাতেই উদ্ভানের ভ্রম জঙ্বে | যেমন 
বা এবং জল এই ছ্ই পদার্থের ভিতর দিয় দেখিলে 
যেরপ দৃষ্চিতম হয়, লঘু ও ঘন এ বির উর 

সকল দেখিলেও ততরপ হইয়া খাকে। ধা ছি সিন শ্রেণীতে বিভাগ কর? মাইতে ॥ পারে 
মাস উল বহন: 



তৃষা ব.মরীচিকা। .. ১৩৫. 
লক্বমান মরীচিকা। কিরণ উর্দোখোভাবে তি্ঘক্রপে - 

পতিভ হইলে লগ্বমান মরীচিকা উৎপন্ন ছয়। এই মরীচিকায়. 

জলাশয়ের মত তট ও তটস্থ পদার্থ সমুহ ও তাহাদিখের 
উল্টা প্রতিবিশ্ব দেখ! যায়| এই প্রকার মরীচিকা খমসর 
দেশে অঞ্চ্কি জক্ষ্য হয়| মহাবীর নেপেশলিয়ান্ যকালে 
এ দেশে যুদ্ধযাত্র। করেন, ভখন তীহার সৈম্যণণ এই রূপ 

মরীচিক1 দেখিয়া অনেক কষ্ট পায়] ইহাঁতে রেখুদ্রপূর্ণ 
ভূমিকে বোধ হয় যেন তাহ? বন্যাতে ভাসিতেছে এরং সেই 
ভূমির উপরি যে সকল শ্রম থাকে তাহাকে হ্বদমধ্যস্ছ 
ঘ্বীপের ন্যাঁয় দেখায় | প্রত্যেক গ্রামের নি্গে ভাহার উল্্ট! 
প্রতিবিদ্ব দেখব যায়। যেন জলে ছায়! পড়িয়াছে | দর্শক 
কাছে আিলে সে বন্যাঁও থাকে না, সে ছাঁয়াঁও দেখা যায়, 
ন1-সস্মুখে কিছু দুরে আবাঁর তদ্রুপ আঁর একটী মরীচিকাঁ 
দু হয়। এই প্রকার মরীচিকা পারস্য দেশে « শির অব” 

আম্চর্ধ্য জল বলিয়! প্রসিদ্ধ ভীরতবর্ষের পশিমাক্চদস্ছ 

বালুকীরণ্যে “চিত্র” নামে খ্যাত : 
তলস্থ মরীচিক11 কিরণসকল থরাঁভলের সমান হই 

প়িলে এই মরীচিকা উৎপন্ত্র হুয় | ১৮১৮ হ্রীফীব্দের ১৭ই 

সেপ্টেম্বর. জুরিন্ ও সৌবেট নামে ঢুইজন সাহেব, জেমিবা 
হুদের নিকটে এই- রূপ মরীচিকা.দেখেন | ১৬,০৭০ হাত 
রা এক খাঁনি অর্ণবযীন হ্রদের বাম পার দিয়! জেনিবা 

- নগরে আঁসিতে ছিল, সেই সময়ে ভাহাঁর1 দেখিলেন,জলের 
_. উপরে দক্ষিণভীরের ধারে ধারে অর্গবযানের প্রৃতিবিত্ব চলিয়া 

যাইতেছে! অর্ণবষান উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছিল,কিন্ত 



১০৬. সাহিতসগরী। 
প্রতিবিশ্ব পুর্ব হইতে পশ্চিমশীী বৌধ হইল | ১৮০৬ 

স্্ীফীব্ধের ৬ই আগষ্ট বিনন্ সাঁছেব একটী আশ্চর্য প্রতিবিশ্ব 

দেখিয়াঁছিলেন। ইংলগ্তের ডোঁবর উপকুলের ছুর্ঘটী পর্বত 
পারস্থ রাঁমন্গেট নামক স্থানের নিকট বোধ হইল এবং এই 
প্রতিবিষ্বটী এতস্প্ দেখ1 গেল, যে পর্বত অদৃশ্য হুইল | 
ইংলওু ও ফীন্ল এতছ্ুভয়ের মধ্যে ইলিস চানেল নামে এক | 

রহৎ প্রণালী প্রবাহিত হইতেছে» কিন্তু মরীচিক1 গ্রভাঁবে 
এই ছুই,দেশের উপকূল সময়ে সময়ে একত্র সংলগ্ন বোঁধ হয়| 

মিসর ও ভাঁরতবর্ষে এই রূপ মরীচিকণ দেখা যাঁয়। কর্ণেল 

টড সাছেব বলেন বে, রাঁজপুতনা». জয়পুর এবং হিসাঁর 
প্রভৃতি প্রদেশে হৃর্যোদয় হইলে বোধ হইত বে, ক্ষেত্রের 
চতুর্দিক যেন উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত এবং মার্ধেল পাথরের 
মায় নান। রঙ্দের ও নান! আঁকাঁরের অট্টালিকা সকলও 
দেখ যাইত। এ অঞ্চলের ৬1৭ ক্রোশি দূরশ্থিত আগীরোয়া 

নামে এক হুর্থ আছে,ছিসীরের লেকে তাহাকে হরিশ্চন্দ্ 

রাজার “দুর্গ”, বলে, এই ছুপর্খর প্রতিবিষ্ব পড়িয়া নাকি 

এই রূপ হয়| রি | 

_. শৃন্তস্থ মরীচিক1| ইহাতে যে বন্ত যেখানে থাকে, 
তাঁহার উপরে শূন্তে তাঁহার প্রতিবিত্ব দেখ! যায়| পোর্টার 
নামে এক জন সীহেব+ বাগদাদ নগীরের নিটকস্থ মকভূমিভে 
ভ্রমণ করিতে করিতে টাইও্রীস নদীর জল অনেক উচ্চে উদ্থিত 
দর্শন করিয়াছিলেন | এই প্রকার মরীচিক] প্রায় সমুদ্র বা 

উপকুলে দেখা যায়| ১৮১২ শ্বীফীন্দে কাঁণ্তেন স্কোর্সবি 

-১৫ ক্রোঁশ দূর হইতে পিতাঁর জাহাজ শুন্যে প্রতিবিশ্বিত 



দেখিতে পান। সিসিলি গু ইটানীর মধ্যস্থ মেসিলণ পরখান | 
লীতে একটী আশ্চর্য্য শূন্তস্থ মরীচিক| দেখা যায়, ইহাকে 
“ফাভামর্ধান” কছে। মানুষ, সৈন্বাশরেণী, উদ্ভান/শকট ও 
অশ্ব প্রভৃতির প্রতিবিষ্ব কখন তীরে, কখন জলে, “কখন 
শৃগ্যে এবং ক্ষধন জলরাঁশির উপরে অস্প্ট দেখ] ঘায়া 
কুজ্মাটিকা হইলে তাহী৷ অতি স্প্ট হয় | অনেক সময় একটী 
বস্তুর ছুই প্রতিবিস্ব হয়, একটী সোঁজ! ও অপ্রটী উল্টা! 

এক. এক পদার্থের প্রতিবিষ্ব কখন ভয়ঙ্কর বু দেখশয় |. 

নিম্নে কয়েকটী আশ্চর্য্য মরীচিকার পালি পার রঃ 
করণ যাইতেছে । 7 

ফাঁস দেশীয় মক্গ নাম! এক জন সাহেব, দিনত সা রর 
কটে একবার মরীচিকা| সন্দর্শন করয়াছিলেন, সমস্ত মক-.. 
ক্ষেত্রকে ভীহার জলাশয় বোধ হইয়াছিল, এবং তৎপার্শ 
ও মধাবর্ভী গ্রাম ও নগর সকলকে তিনি সাগরবেক্টিত ও. 

সাঁগরস্থিত দ্বীপবৎ অবলোকন করিয়াছিলেন ক্লার্ক সাঁন্ছেৰ 
কহিয়াছেন যে, ভীছার পরিব্রজন কীলে, তিনি একদ1 
আরবের মকভূমিতে এক মরীচিকা সন্দর্শন করিয়া চমৎককত 

হইয়াছিলেন | তিনি এ মকভূমি অতিক্রম করিয়! একশ্রামে 7 

যাইতেছিলেন, কিন্তু ভাঙার বোধ হইয়াছিল যে, তিনি নু 

ক্রমে ক্রমে এক. প্রশস্ত নদীতীরে উপনীত হইতেছেন এবং 
এঁ নদী উত্তী্শহইয়া তীহাকে পরপারে যাইতে হইবেক পা. 
এঁ মরীচিকায় তাঁহার এমন শী জম হইয়াছিল, যে তিনি 
উহ্থাকে যথার্থ জলবোঁধ করিয়। আপন মেতাকে জিজালা 

করিলেন যে, আমরণ কি উপায় দ্বার! এই সন্ুখস্থ নদী পার 



5৩৮ সাহিত্যমঞ্জরী। 

হুইব। উহার নেতা; এই কথণ আবণ করিয়খ হাস্য করিয়] 
কছিল, উহ নদী .নছে, বালুক ভূমি, আমর! উহ? উষ্র- 

পুষ্ঠেই অবিলম্ে উত্তীর্ণ হুইব, কিন্তু সাহেবের একথ1 পরি- 

হবাস'বোঁধ হইল | পরে যখন ভীহাার নেতা তাহুণকে পশ্চা- 

স্ভাথে নিরীক্ষণ করিতে কহিল, তখন তিনি দেখিলেন 

যে, ভীহাঁর৭ যে স্থান উত্তীর্ণ ছইয়1 অশসিয়ছেন, তাছাও এ 

প্রকার নদীর গ্াঁয় প্রতীয়মান হইতেছে? তখন তিনি এই 

নাঃ ঘটনার বিষয় চিন্তা করিয়] বিস্ময়পন্ন হইলেন |. 

 যণহার৭ প্রশস্ত প্রশস্ত মকভূমিতে মরীচিক1 অবলোকন 

করিয়ণছে,ভীছাঁর৭ কছিক়্শছে বে,ম্ুবিস্তীর্ণ জলীশয়ের সহিত 

মরীচিকাঁর কিছু মাত্র ভিন্নতী বোঁধ হয় না| এরূপ জনশ্রুতি 
প্রসিদ্ধ আঁছে, নিদাঘ কালে তৃষ্ণার্ত মৃশীকুলও মরীচিকীয় 

জঙত্রম করিয়ণ তত্প্রতি ধাবমান হইয়1 প্রাণ ত্যাণ করে। 

মৃগণ পিপাসায় কাতর হইয়ী যত মরীচিকাঁর গ্রুতি ধাঁব- 

মান হয়, ততই এঁ মিথ্য। জলাশয় তাহাদিখের নিকট হুইতে 

'অন্তরিত হইতে থাঁকে এবং তাহার ক্রমাগত উদ্ধশ্বাসে এ 

মরীচিকাভিমুখে গমন করিয় উত্তরোত্তর ক শুষ্ক হইয় 

প্রাণ ভ্যাগ করে|, 

জগতের মধ্যে. যে সমন্ত অভি ৪ দরীটিকা রঃ 

হয়, তন্মধ্যে ইটালী দেশস্ছ “ফাতা মর্থীন” নামক আতপ- 

প্রতিবিশ্ব কৌঁন মতে কনিষ্ঠ ব্যাপার নহে। ভাদৃশ অন্ভুত 

 মরীচিকণ ভূমগুলের আর কোন অংশে দৃষ্টিগোচর হয় 

নাই; ইটালী দেশের কেবল স দক্ষিণ ভাঁগে এই পুত দর্শন 

দৃষ হয়] 



সুগতৃষগ, বা মরাচকা | হী 

উল্লিখিত নৈসর্শিক ব্যপার বহুকালশবধি ইটালী ও 
শিনিলী স্বীপস্থ লৌকদিগের স্থগৌচর অছে। কিন্তু পদীর্থ 

বিষ্কার প্রকট আলোচন1 না থাকাতে, কিয়ৎকাল পুর্বে্ব 
তাছীর] উহ্ার নিগুঢ় তত্ব অবধারণ পূর্বক কৌন গ্রমাণ্য 
কারণের আবিক্রিয়্। করিতে পারে নাই | অধিকন্ত প্রাচীন 

কালে উল্লিখিত প্রতিবিষ্বের যে কাঁপ্পনিক কারণ গুলি 
নির্দিউ হইয়াছিল, ইদাঁনী তাহ? নিনিন পাত 

কক খণ্ডিত হইয়। গিয়াছে | 

ব্রাইডন নামে এক জন ভ্রমণকারী টি কয়েন যে 
মেকদ্বয় নিকটবর্তী সুপ্রসিদ্ধ “আশরোয়খ বৌরিয়েলিস” বা 
স্থির-মৌদামিনী নামক নৈসর্খিকব্যাপারের ন্যায় ইহ 
দীপ্তির ধর্মবিশেষে উৎপন্ন হয়| যে স্থানে এ অদ্ভুত প্রতি 

বিশ্ব পরিদৃশ্যমীন হয়, তথায় বহুতর আগ্নের কুপ আছে। 

এ আগের কূপ হইতে প্রকুউ রূপে বিদ্যুৎ পদার্থ উদ্ভাবিষ্ত 
হয়, এবং বায়ুর সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া] অধস্থ 
বাঁতীবর্ততন দ্বার] শুন্ে উৎক্ষিগ্ত হইয়া! অত্যন্ত আন্দৌলিত 

হইলে, স্র্ধ্কিরণসহযোঁগে প্রস্তাবিত প্রতিবিঘ নয়ন- 
গৌচর হয়। পরন্ত এই ব্যাখ্যা আুনিশ্চিত রূপে মাব্যস্থ. 

হয় নাই| উক্ত প্রাচীন অনুমীনের অন্তার্থবাদী মাজি- 
অণপ্রিলুসি ও অন্ান্য তদ্দেশীয়. লেখকদিখৌর মতে, তু 

অনুমান কিয়দংশে প্রামাণ্য, কিন্তু সম্পুর্ণ সত্য নছে| তন্ি 
মিত্তঃ ততীবৎ পরিত্যাগ পূর্বক মিলিস নামক পঞগ্ডিত, দ্বার 

এতদ্বিষয়ের যে নিগুঢ তত্ব নিশ্চিত হুইয়ণছে, তাহ] মিন 

উদ্ধৃত করা হইল | | 
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উল্লিখিত মহ্থান্ুভাব লিখিয়াছেন যে, খারত্রয় এই 

আর্য ছাঁয়াবি্ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন | উহ্নণ প্রায় 

সচরাচর অকণোদয়কীলে নয়মগোচর হয়|. উক্ত সময়ে 
্র্থেক্ককিরণ অত্যন্ত তির্য্যক্ভাঁবে.সলিলের উপরিভাগে 
নিপতিত হয়| তৎ্সময়ে যদি সমুদ্রের উপরিভাগ নিম্তন্ধ 

ভাবে স্থিত হয়, বায়ুর আঁধাঁতে কিছু মাত্র আন্দোলিত ন! 

স্থয়,তাছ। হুইলে দর্শক স্থর্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সমুদ্রের 

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, জলের উপর ছাঁয়াবাঁজীর দৃষ্ঠের 
স্তাঁয় অকম্মীৎ চতুক্ষোণ, অর্দ স্তস্ত, খিলান-বিশিষ বহৎ, 

ছুর্খ, গোলস্তম্ত, হুর্গের উন্নত চূড়া, অপুর্ব্ব 'শৌভাম্থিত 

গ্রবাক্ষ ও বারাগামুক্জ রম্যভব্ন, তখ পাদপশ্রেণী, পশ্থাদি 

বিচরণীয় ধৌষ্ঠ, এই সমস্ত পদার্থের ছাক়! উপর্ফ্যপর্ধি অতি 

বৃহৎ, পরিমাণে দৃষ্টিপখে পরিচীলিত হইতে থাকে, তাহার 
সইখ্য। এত অধিক যে, তাহার গগন। করা ভাঁর হয়। তম্বধ্যে 

কোন পদার্থ গতি যুক্ত, কৌনটণ বা স্বাভবিক অবস্থায় 
স্থির ভাবে অবস্থিত বোধ হয়| এঁ সমস্ত ছাঁয়।পদার্থে স্ব 

বর্পেরগ কোন বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয় ন1| অপর, উক্ত সময়ে 
শুন্তোপুরি বাপ্পের অতিশয় প্রাচুর্য থাকিলে এবং বাস 
স্বারা কৌন ক্রমে এ. বাম্পরাপির খাড়তা বিচ্ছিন্ন ন1 হইলে 
জী রূপ প্রতিবিস্ব অস্তরীক্ষে' ভাসমান হইয়া খাকে। কিন্ত 

| তদসথাত্ প্রতি বি পদার্থ সকল আঁকাশবন্ী ধুমকেতু 

দীপডিযুক্ত প্রতীয়মান হয়-_কোঁন বর্ণের আঁর 
ভেদ থাকে না. পক্ষান্তরে বা অভিরিক্ত বাষ্প দ্বার] 
স্ ঈ রি খাছ ও টিক হইলে, এঁ দকল পদার্থ অপ্প 

4 | রী | 
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গার লোহিত, শ্যামল, পিঙ্গল ইত্যাদি বর্ণে প্রতীয়মান ছয় 

কিন্তু ভাহ। হইলে শৃন্তে প্রতীয়মীন না হইয়! সমুদ্রজলৌ- 

পরি দৃষ্ট হয়। এই নৈসর্থিক ছাঁয়বাজী বহুক্ষণ স্কায়ী হয় 

ন1) পূর্বেই কখিত হইয়াছে, সথর্ধ্যকিরণ যাবৎ অত্যন্ত 

তির্্যক থাকে; তাঁবহ উহা নয়নগ্শৌচর হয়, তৎপরে তাহা 

দেখিতে দেখিতে মেঘে মিলিত হয়। 

এই আঁশ্তর্ধ্য প্রতিবিম্ব প্রায় সর্ব খতুতে কৌন কৌন 

সময়ে দৃষ্ট হয়, এবং যৎ্কীলে এ আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব অব- 

লোঁকিত হয়, তৎকীলে জনপদবর্তঁ সর্বসাধারণ জনগণ 

মহেোল্লাসে দীর্ঘ জনরব করিতে করিতে মে্সিনী প্রণালীর 

উপকুলীভিমুখে ধাবিত হয়, ও করতাঁলি প্রদান পূর্বক, 

“অর্ধীনা, মর্গানণ, মর্ধান,) এই বাক্যটী অনবরত উচ্চারণ 
করে। এ সময়ে সমুদ্রকুলে এতাদৃশ জনত1 ও মহেলাস 

প্রকাশিত হয় বে”কোন বিশেষ পর্বাছে তাদৃশ জনতা 

হয় নী] | রা 

বিচ্ববর মিনাঁসি সাহেব অনুমান করেন যে যে সকল 

লঘু পরমাণু বাঁয়ূনহকাঁরে শুন্ে পরিচালিত হয়ঃ তাহ 

দর্পণবৎ -কার্ধ্য করে, এবং উপকূলে বে যে পদার্থ আছে 

তত্তীবতের প্রতিবিশ্ব তাহাতে নানাবিধ বর্ণে প্রতীত হইয়া 

দর্শনেক্ভ্িয়গৌঁচর হয়| অপর, যথা এক বন্তু বহু দর্পণে 
প্রতিবিস্িত হইলে বহু সংখ্যায় দৃষ হয়ঃ তথ? এ দর্পণ 

পরমণণুরণশির বিভিন্ন পিপ্ড ব্যাপ্ত থাকিলে উপকূলের এক 

দ্রব্য -বহু সখ্যায় প্রতীত হয় | অধিকন্ত) সামীন্য দর্পণের 

শমস্ুলতাদি অবয়বের ব্যাঘাত হইলে যে রূপ প্রতিবিদ্বিত- 
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[ও বস্তর অবয়বে বিপর্ধ্যয় লক্ষিত চক থাকে, পরমীণুরীশির 

অবয়ব ভেদে সেই রূপ প্রস্তাবিত আতপ প্রতিথষ্বে উপ- 

কুলের পদার্থের, বিপর্ধায় দৃষ্ট ছয় [. উহার অন্যবিধ কাঁরণ 

নাই। 

্: ৰ 

 স্ুশ্লীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন, 

_. জুড়াতে দিবজশ্রম বিস্বতি সলিলেঃ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে+ উঠিলীম শিরিশিরে, 

কার্ধ্য ক্লান্ত কলেবর, সম্তীপিত মন | 

রজনীর প্রতিক্ষায় প্রকৃতি কামিনী, 

ললাঁটে নিন্দুরবিচ্দু পরিল তখন? 

রবি অন্তমিত পরীর, জুবর্ণে মণ্ডিত কায়, 

উজলিয়! গর্থণের হ্বনীল প্রাঙ্গণ, 
চাননি স্থানে স্থানে রক্ত কাবস্রিনী | 

রঞ্জিত আকাশ তলে; মীন তরগিনী, 
দেখাইচে প্রতিবিস্ বিমল দর্পণেঠ 
ভাদে তাঁছে, মেষখীগ, কাপে তক অগ্বগন, 
নাচিছে হিম্ত্বোৌল মাল! মন্দ সমীরণেঃ 

_বছিতেছে শিরিমুল চুস্িয়! তটনী | 



সুন্দর শ্যণমল মাঠে চরে শ্লীভীর্রণ, 
_. নিকদেখে তকতলে, তাটনীর কলকলে, 

গাইছে রাখল শিশু মধুর গীয়নত 

নাহি কেন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয় | 

নাছি জানে অভাগী'র অবস্থা কেমন, 
নছে ভারতের ভাগ্যে বিষ্ক অস্তরে, | 
কে ব1 রাজা, প্রজ1 কেবা, নহি জানে রাজসেবা, 
নাহি জীনে অধীনত! কেমন নিশড়ঃ | 
স্বাধীনত। কি রতন, ভাবে না কখন | *. 

শিশু নাতি এন নাহি কিছু জান, 

নাঁছি ভীঁবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল, 
বিধবা কুটুম্ব যার”) তাহাদের আশ্রন্ধারা, 
নিরখিয় কাদে বাছী প্রণয় বসল”. 
কিন্ত কিসে টা রখ চিন্তে না বিধান 1... 
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| গাইতেছে উচচঃম্রে মণ জাঁনে কি খীয়, 

লতা! পাতা জড় করি, কতু ভান্ি পুরঃ গড়ি 
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়, . 
হায়রে ! শৈশব কাল হ্থখের সময়] 



১৪৪. সাহিত্যমর্জরী | 
চিন্ত! কলভুজঙ্গিনী করে নি দংশন, 

নিরাশ প্রণয় হুঃখে দহে নি জীবন, 

ছুরাকাজষণ পারাবার, বিশীল লহরী তীর, 
খেলে নন হৃদয়ে, আহণ! জাঁনে কি এখন, 

মানব জনম তার, দাসত্ব জীবন | 

হস হাস হাঁস শিশু, নহে দিন দূর, 

অৎলার সাগর পারে বসিয়ে যখন, 

বিষাদ তরঙ্গমালণ গণিতে গণিতে কালা, 

হইবে প্রফুল্প মুখ, জীনিকে তখন, 

নির্মল শৈশব ক্রীড়া সুখের স্বপন | 

আশমিও ইছখর মত ছিলাম নির্মল, 

ছিলাম পরম সুখে স্ুপ্রসন্ন মনে, 

আশম্ার জীবন কলি, দিতে স্থখে জলাঞ্জলি, 

কে ফুটালে, পৌড়াইতে ভীম হুতাঁশনে ? 
কে মম স্ুখসা গীরে মিনীলে গরল ? 

কেন বণ ফুটিল মম জ্ভীনের নয়ন, 

কেনই বিবেক শক্তি হলে? বিকশিত, 

. উথলিতে অভ্ভীগারঃ শৌকসিম্ধু অনিবারও 

্ নিজ হীন, অরম্থায় করিতে হঃশিত, 

কেন্সই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন | 
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মন জাঁনি কি মন্ত্রে বিদ্যা করিল দীক্ষিত, 
যত পড়ি তত বাড়ে মনেতে বিষাদ, 

ততই অস্ুখ মনে, দছিতেছে প্রতিক্ষণেঃ 

কেন পড়িলীম আবছা» একি পরমীদঃ 

ভাঁগ্য গুণে সকলি কি ঘটে বিপরীত। 

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর, 

কেন দেখিলখম, আমি কেন পাইলাম, 

আপনর পরিচয়, আর্য বংশ কীর্ত্িচয়, 

কেন পড়িলীম, আহব কেন জন্মিলমঃ 
এ হেন বংশেতে আমি অধম পাঁমর | 

বল ম1 ভারত ভূমি বল না আমাঁয়ঃ 

কোথায় তোমার সেই বীর পুন্লগণ? 
ধাঁহাঁদের বীর্ধ্যবলে, তব নাম খরা 
পুজ্যতম ছিল যেন অমর ভবন, 

সে সকল পুত্রতব বল না! কোথায়? 

অগ্নি। 

যে সমস্ত ক্ষমতা থাকাতে মানুষ অন্যান্য জন্ত অপেক্ষা 

শ্রে্ঠ হইয়াছেন, অগ্নি উৎপাঁদনের শক্তি তন্মধ্যে একটা 
প্রধান ক্ষমতা ইহ1 বলিলে অতযুক্তি হয় না| আমাদের 
প্রায় সমুদয় কার্যেই অগ্নি আবশ্যক ; অগ্নি ন+খাঁকিলে 
আমাদের কি দশ ঘটিত তাহা অনুভব করণ কঠিন! 

১৩ 



১৪৬... সাহিত্যমঞ্জরী। 
ফলতঃ,.যদি আমরা ইচ্ছামত অগ্নি উৎপাঁদন করিতে না 
পীরিতাম, তবে আমাদের অবস্থা ইতর জন্ত অপেক্ষ। বড় 
উৎকউ হইত নখ 
অগ্নির প্রশৎস? করিয়। একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ রচন করশ 

কোন ক্রমেই কঠিন ব্যাপার নহে| অগ্নি-ন1? থাকিলে 

কোথায় ব1 বাম্পযান থাকিত, কি রূপেই ব। শিপ্প কার্যের 

 সমুণ্থান হইত, কৌখায় বা তমোনাশিনী দীপমাল" বিরাজ 

করিত, আর কি রূপেই বা উপণদেয় আহারসামঞ্্রী পস্ত 
হুইতে পাঁরিত | অগ্নি আমাদের যেমন মিত্র, পক্ষণন্তরে উছ! 
আবার আমাদের তেমনি ভীষণ শক্র। অগ্নির পরসাঁদে 

আমর] সর্বক্ষণ অশেষবিধ মঙ্গল লাভ করিয়! খাঁকি, এবং 

তাহার কোপীবেশ হইলে. মুহূর্ত মধ্যে হতসর্বন্ব হইয়। 

যাই। ঈদৃশ মহৎ পদর্থের জ্ঞানানুসন্ধীনে প্রবৃত হওয়। 
. সর্ধতোভাঁবে বিধেয়।* অনুষ্ষণ, আমর! উহার কার্য 

দেখিতেছি, কিন্ত ১০০ -ত্ত্বচিত্তুনে একক্ষণও নিয়োজিত 

রি না 17. 
... অগ্ির স্বরূপ কি? উহার দাঁছিকা শক্তি ধাঁকিবাঁর কারণ 
কি ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করণ মনুষ্যের সীধ্যাতীত | 

| কেন হয়” এ প্রশ্থের উত্তর প্রদান কর] মানববুদ্ধির অসাধ্য; 

কি হয়» % রেবল এই প্রশ্নের উত্তর প্রদখনই পিজ্ঞানশীস্ত্রে 

জাধ্যায়ন্ত আগ্মির প্রক্কতি. ও. উৎপত্তি বিষয়ে মকলেই 

অমীন অজ্ঞ) তর দন কার্ধ্য কাছাকে বলে আমর! 
কেরল সেই বিষয় লিখিতে প্রত হইতেছি| [5 হি. 

কোন ছুই পদার্থের রাসায়নিক মিএণ হইলে তাপ ও 



আনি । ১ টপ 

আলোকের বিকীশ ছয়/১)১ যখন বলবহু রূপে ঁ মিশ্রণ 

ক্রিয়। সম্পন্ন হয়, তখনই সমধিক ভাপ ও আলোকের 

বিকাঁশ হইয়ণ থাকে, এবং এ বিকাশকেই আমর" অগ্নি 

বলিয়া খাঁকি। | 

অক্জাঁন ও অজ্জীনের যদি রাসায়নিক মিশ্রণ হয়, 

তাঁহ? হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নির উৎপত্তি হয়। ছুই পদার্থ 

মিতিত হইলে যে তাঁপের বিকাশ হয়, পাঁঠকণীণের মধ্যে 

অনেকে তাহ! দেখিয়াও থাকিবেন,টুণে জল ঢাঁলিয়। দিলে 

বিলক্ষণ তাঁপের বিকাশ হয়, এমন কি এ মিশ্রণ সমস়্ে 

তন্তধ্যে তাঁলপত্র ধরিলে উহ৭ তৎক্ষণধৃৎ জ্বলিয়। উঠে। এই 

কারণে চুণের ভাটিতে অনেকের হস্ত পদাদি দগ্ধ ছা 

গিয়াছে | - 

কোন ছুই পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইলেই তাপ 

ও অধলৌকের বিকাঁশ হয় বটে, ৫ কিন্তু আমর সচরাচর 

বে অগ্নি দেখিয়। থাকি, তাহ কেবল অন্জান বাচ্পের 

গ্যোসের) সহিত অন্য কোন পদার্থের সংযোগ দ্বার উৎপন্ন 

হইয়া থাকে*| কাঁষ্ঠ, কয়লখ প্রভৃতি দ্রব্যে জ্বলনশীল পদার্থ 

আছে, এ পদার্থ বায়ুর ল অশ্রজীনের সহিত সংমি-. 

৪) কখন কখন আগের বিকাশ না হইয়া রক হাস হই 
থাকে । 

* পাঠকবর্গ অবগত আছেন, যে; অক্পজাঁন ও যবক্ষারজাল 

সংযোগে কায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে পায় পঞ্চম অংশ 

বস জান হরিতল, পুতিক, অক্কণক ইত্যাদি পদার্থ অন্যান্য 

পদার্থের সহিত সংযুস্ত হইলেও অগ্গির উৎপত্তি হইতে দেখা 

শ্িরাছে। 



১৪৮ সাহিত্যমঞ্জরী 1 

লিত হয় এবং এ সংমিলন কার্য্যের সময় অগ্নির উৎপন্তি 

হুইয়] থাকে 
আপাঁতিতঃ এমন মনে হইতে পীরে যে, যদি কাঁষ্ঠের 

অন্তর্গত পদার্থের সহিত বায়ুর অন্তর্গত অক্জজানের 

সংযোঁণ হইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, তবে সর্ব্বদশই ত অগ্নির 

উৎপত্তি হইতে পারিতঃ বাযুরও অপ্রতুল ন;ই, কাষ্ঠ গ্রভৃ- 

তিও জর্ধদশই বায়ু সমুদ্রে অবস্থিত রহিয়াছে, তবে কেন 

সর্বদাই সমস্ত পদার্থই ভুলিতে থাঁকে ন1? এ প্রশ্নের উত্তর 

এই যে, ব্রাসায়নিক সংযোগ হইবার পূর্ধের, পদার্থ মাত্রেরই 

যথোপযুক্ত তাপবিশিষ হওয়ী আবশ্যক) যখন কা 

প্রভৃতি দ্রব্য উপযুক্তরূপ তাঁপবিশিষ্ট হয়ঃ তখনই তাহার) 

বায়ুর অন্তর্ধত অশ্জানের সহিত সংযুক্ত হইয়া! থাকে। 

উপযুক্ত তাঁপবিশিষ্ট করিবার নিমিতেই আমর) কান্ট 

প্রভৃতি দ্রব্যের নিকট অগ্নি লইয়া যাই, এ অগ্নির তাপে 

কাঁন্ঠ যখন উত্তপ্ত হয়, তখনই বাযুস্থ অজ্জাঁনের সহিত 

কের অন্তর্ত জ্বলনশীল পদার্থের সংযোগ আরম্ত হয়, 

অর্থাৎ কাষ্ঠ ভ্বলিতে আঁরস্ত করে| 

টিক! ধরীইবার সময় আমর অগ্নিষ্পর্শ দ্বার তীহা'র 

এক পার্খ উত্তপ্ত করি। অমির তাঁপে যখন সেই পার্থ উপ- 

যুক্তরূপ উত্তপ্ত হয়, তখন অস্জাঁনের সহিত উহ্ুণর সংযোগ 

_আরম্ত হয়। সংযোগ কা্ধ্য আরস্ত হইব মাত্র যদি আমরা 

নিয়োজিত অগ্নি স্থানভ্তরিত করি, তীহা! হইলে দহন ক্রিয়! 

_ বন্ধ হয় না? কারণ টিকার অন্তর্গত পদার্থের সহিত অন্র- 

জানের একবার সংযোশীক্রিয়া আরস্ত হইব! মাত্র তাহাতে 
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ছতন তাঁপেরও বিকাশ হয খাকে। সেই তাঁপ দ্বার নিক- 
টস্থপরমাণুগুলি বিলক্ষণ উত্প্ত ছয়; শৃতিরাং অন্রজীনের 
সছিত তাহাদের রাসায়নিক যোগ হইবার কৌন বাধ! 
থাকে না। এই নিমিত্ত কোন ভ্্রব্য একবার প্রজ্বলিভ 

করিলে, যতক্ষণ ভবলনশীল পদার্থ জনমত থাকে, ততক্ষণ 
দহছনক্রিয়ণও চলিয়। থাকে | | 

দীপ, বন্তিক। প্রভৃতিও, এ রূপে জ্বলিয়। থাকে! অসি ; 
সংযোজনায় দৃশাী বিলক্ষণ উত্তপ্ত হয়| দশীর অস্তর্থত 

পদার্থ ও দশানংলগ্ন তৈল অখব] বসা অপ্রজীনের সহিত, 

সংযুক্ত হইতে আরস্ত হয়। এ রাসায়নিক সংযোজনাজমিত 
তাপে দশাঁসংলগ্নতৈল বা বসাবিন্দু মু দ্রবীভূত হইয়! 
কৈশিক আকর্ষণ দ্বার উহার অগ্রভাগ্ে শীত ও পরিশেষে 

বাম্পাকীরে পরিণত হইয়খ উর্ধাদিকে ধাবমান হয়। এই 

উর্ধধামী বাম্পাকার পদার্থ অসজ্রাঁনের মহিত সংযুক্ত হয়, 
সুভৈরৎ আলোক ও ভাঁপের সঞ্চার হয়। 

কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়] 
্ পরমাণু সকল অত্যন্ত উত্তপ্ত হর, সুতরাং, 'অজানের বলত 

সংযোজ্য হইয়া উঠে| 6 

রা ছি ঠৃকিবাঁর সময় কঠিন ইস্পাতের, বলবৎ আাতে 
. স্তবাগুদকল অত্যন্ত সংকুচিত ও স্মতরাৎ এরূপ উত্তপ্ত হয় 

| যে, রি তাহ! অনজানের সহিত, ংমিলিভ কা 
| অগ্নি উৎপীদন করে| হা 

র্ মৃতদেহ (কিয়ঙ্িন ক্ষেত্র ফেলিয়া মাপে ক্র 

পিয়া উঠ্ঠে ও পরে অপ্প অল্প করিয়া নাশপ্রাপ্ত হম 



বাস্তবিক দেহের পরমাণু ২ সকল নাশপ্রাপ্ত হয় এমন নছে। 

এ সমস্ত পরমাণু জীবিতীবস্থাঁয় সম্টিভাবে থাকে, জীব- 

_নাস্তে উহাদের ব্যন্টি হয়| যে পরমাণুর যাহার সহিত 

_ বাসায্রনিক আকর্ষণ অধিক, সেই পরমা সেই পদার্থের 

_ সহিত সংমিলিত হইয়া হৃতন নুতন যৌগিক পদার্থের উৎ- 
পাঁদন করিতে খাকে | এই রূপে আপাতিতঃ দৃশ্ঠমীন ক্ষয়শীল 

মৃতদেহ বাস্তবিক বিন হয় ন?, উহার পরমাঁধু সকল ভিন্ন 

ভিন্ন পদার্থের সহিত সতযুক্ত হুইয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 

যৌখিক পদার্থে পরিণত হুইয়1 খাকে। যেমন মৃত দেহস্থ 
পরমাণুর রাঁপায়নিক বিয়োণ হইতেছে, তেমনই আবার 

রাসায়নিক সংযোগও হইতেছেঃ কলতঃ যেখানে বিয়োগ 

আছে, সেই খানেই সংযোগী আছে | এই সংযোগ ক্রির়ায় 

.. মৃতদেহে তাপের উৎপত্তি হুইয়! থাকে, কিন্তু তাপের 

অস্পত' হেতু অগ্নির উৎপত্তি হয ন11 

_ এইক্ষণে পাঠিকবর্থ এক প্রকার বুঝিতে পীরিলেন, বস্তব- 

দ্বয়ের রাঁসায়নিক সংমিলন হইলেই তাঁপের সঞ্চার ও এ 

তাপের আধিক্য হইলেই অগ্মি ও অগ্নিশিখ] দর্শনগেচর 
 হুয়। 
আমর] পূর্বেই বলিয়াছ্ছি যে, কোন পদার্থের প্ররুত 

আবরণ মনুষ্যের ুদ্ধিগম্য নছেঃ সুতরাং রাসায়নিক সংমিলন 

হইলেই তাঁপের সঞ্চার, হথইবীর,কারণ কি ইহ? চিরকালই 

অপরিযুজর থাকিবে, ভবে এক জন রসারনবিৎ পণ্ডিত এই 

তি সু যাহ বলিয়াছেন, তাহ! অভিনিবেশ পর্বক 

নার কারা দেখণ উচিত] 
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তিনি বলেন উদ্ভিদ মাত্রই জল, বাঁয়ু ও মৃত্তিক1! হুইতে 
শরীর বর্ধনোপযোশী পরমাণু সমুহ আকর্ষণ করিয়া! লয়; 
এ সমস্ত পরাঁণু বক্ষলাঁদির শিরা দ্বার সঞ্চালিত হইয়! 
তাহাদের শরীর মধ্যেই জন্িবিষ হয় এবং এ সমস্ত" পর- 
মীণুর সংযোগেই শারীর'পদার্থ হয়| প্রায় শারীর পদার্থ 
হইতেই অগ্নির উৎপত্তি ছইয়1 খাঁকে | কাঁষ্ঠ, তৈল, বস সম- 

স্তই শীরীর পদার্থ | উদ্ভিদৃগণের বর্ধন অর্থণৎ শীরীর পদ 
খের উৎপত্তি কেবল দিবাঁভীগেই হইয়া? খশকে | স্র্ধযকির- 
গেই উদ্ভিদূণণের সমধিক বৃদ্ধি হয় | অতএব দিন্ধান্ত করা 
যাইতে পীরে যে, স্ুর্য্যকিরণ শারীর পদকর্থ উৎপাদনের 

একটী প্রধান সাধন | এমন কি, ইছ! স্বীকার করিলেও 
নিতান্ত অন্াঁয় হয় না যে জলীয়, বায়বীয় ও পার্থিব পর- 
মীধু যেমন বৃক্ষশরীর মধ্যে সন্নিবিষ্ থাঁকে, ল্র্যযকিরণও 
তেমনই এ সকল পরমাধুর ম্যায় শরীর পদার্থ মধ্যে 
প্রোথিত থাকে | যখন শারীর পরমাণুর ধংস হয়, অর্থাৎ 
উহ্ধাদের রাসায়নিক সংযোণের বিয়োগ হয়, তখন তৎ- 

হম্সিউ কিরণণণুরও বিয়োগ হইতে দেখ? যায় | এই কিরণা- 
দুর বিয়োঁগই তাপের বিকাঁশ 1 ০৯ এ 

উল্লিখিত রনায়নবিৎ পণ্ডিতের মতে অনুমোদন করিলে, ৃ 

বন্ততঃ ইহাই স্বীকার কর] হয় যে, ভা ও অগ্নির সাদি 

কারণ স্থ্্ধ্য | ৰ 

আমরণ এতক্ষণ কাঙ্ঠের অস্তর্থত লদীদ: পদ" রঃ 
নখম উল্লেখ করি নাই, এক্ষণে সেই স্বলনশীল পদার্থগুলি, 
কিকি, তাহ! নির্দেশ করিতেছি | | 



রর সাহিত্যমঞ্জরী | 

-কাষ্ঠ। তৈল প্রস্তুতি দছনশীল দ্রব্য মতেই ও ধান অঙ্গ 
কান এবং অঙ্গার 1. না 
বিশুদ্ধ কয়লাকে রসারদবিৎ মহাশয়ের! অঙ্গার কারন 

| বলিয়া থাঁকেন | আঁমর1 সচরাঁচর যে কয়লব ব্যবস্থার করিয়। 

থাকি, তাহ অন্তান্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্িত থাঁকে; বিশুদ্ধ 

কয়লার লক্ষণ এই যে, দহন. করিলে উহার ভম্মাবশেষ 
খাকে না| সজিন! গাছের কয়ল1 প্রায় বিশুদ্ধ অঙ্গার| 
হীরক বিশু্ধ অঙ্গার, উহাকে দগ্ধ করিলে কিছুই অবশিষ্ট 

ডা ন11 অঙ্গার রূঢ় পদার্থ। 
দহন কার্ষের সময়, যে অঙ্গার অমজানের সিত 

ৃ সহুক্ত হুইয়1 হৃতনবিধ যৌগিক পদার্থের উৎপাদন করে ও 
অশপাঁতত দঞ্চবত ধংস হইতেছে বলিয়া যে বোধ হয়, বস্তুতঃ 
যেতাঁছ। ছয় না এই বিষয়ের হ্ং রত্যক্ষ প্রমীণ দেওয়! 
ৃ অতি সহজ। . ৫ 
-. একটী কাঁচময় পাত্র ১৬ বত পারমাণ অমজান দ্বার" 

করিয়া তন্মধ্যে ছয় রতি পরিমাণ এক খণ্ড বিশুদ্ধ অজার 
রাখিয়া পাঁছের মুখ বন্ধ করিতে হয়; পরে ্ থর্্যকান্ত দ্বীরা 

ও অঙ্গারখণ্ডে হুর্য্যকিরণ পতিত করিতে হয়, তাহ! হুইলে 

দেখা যাইবে যে, এ ' অঙ্গারখণ্ড ধকৃধক্ করিয়া স্বলিতেছে 
অগ্মি নির্বাপিং ও পাব্রসথ বাষ্প শীতল হইলে ওজন করিলে 

জানা যাইবে য়ে এঁর রাচ্প ১৬রতি নাই, ২২ রতি হইয়াছে, 1 

ই ইত তই সপ্রমাণ হবে যে,৬ রতি; রের ধংস ছয় নাই 
হইসে পর পরীক্ষা করিলে 
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গুণোপেত হইয়াছে অশজানের কোন গুণই আর উচ্ছাতে 
বিদ্মাঁন নাই | পরন্ভড যদি অশ্রজীনের পরিবর্তে অন্য কোন 
বাষ্প দ্বারা এঁ পাত্র পুর্ণ করণ হইত, তাহণ হইলে কোন মতে 
দছনকার্ধ্য নির্বাহ হইত ন]। 

অব্জাঁনও একটী রূঢ় পদার্থ। উহ অঙ্গীরের ম্যাগ 
কঠিন নহে | উহ] অগ্ঠশ্য বাস্পভাবাঁপন্ন | অব্জান অপেক্ষা 
কোন পদণর্থই লঘু নাই | ব্যৌমযান এ বাম্পে পুর্ণ থাকে । 

এক ভাগ অব্জীন এবং আঁটগুণ ভারী অনজাঁন সংযুক্ত 

করিলেই জলের উৎপত্তি হয়। অন্জান প্রজ্জ্বলিত করিলে 

ঈষৎ পীতবর্ণ শী] দৃ্ হুর, উহার আলোক মন্দ, কিন্ত 

তাপ অতি তীব্র হয়| অঙ্গার প্রজ্জবলিত করিলে শিখ হয় 

না, কেবল লোহিত বর্ণ হয় এবং অজ্জজানের সহিত 
সংমিলিত হুইয়1 অদৃশ্ঠ বাঁস্প ভাবে পরিণত হইতে খাঁকে। 
কিন্তু অব্জান জ্বলিবাঁর সময় এরূপ তীব্র তাপের বিকাশ 

হয় যে, তদ্দ্রার এ যেখশিক বাম্প জ্যোতির্শয় হইয়। উঠে | 
অর্দিক তাপ পাইলে যেমন লে$ছ লেখহিত ব] শুভ্র হয় 
অব্জানোদ্ভূত তাঁপ দ্বার! তেমনই এ যৌগিক বাষ্প 
দীপ্তিমাঁন্ হইয়া থাকে | বীম্পের এইরপ প্রদীপ অবস্থাকেই 
আমরী শিখ বলিয়? থাকি । ্ 

এক্ষণে স্থির ছইল যে, দহনগীল পদার্থ মাত্রেরই প্রধশন 
অঙ্গ ছুইটী, অঙ্গার ও অক্জাঁন| অঙ্গারের সহিত অক্জানের 
যৌগ হইলে আঁঙ্গীরিক অক্্র ছয়, এবং অব্জীনের সহিত 
অক্জানের যোখ হইলে জলের উৎপত্তি হয়, স্তরণৎ 
কা্ঠাদি দান করিলে আঙ্গারিক অক ও জলীয় বাস্পের 



১৪. 

উৎপত্তি হইয়! থাকে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা ি্র ক্র অত্তি 

সহজ 

কাঁচা কাষ্ঠে জলীয় পরমা থাকে। রা জলীয় পরমণণু 
বাষ্পীকারে পরিণত করিবাঁর নিমিত্ত বিলক্ষণ তাঁপের 

আবশ্যকতা হয়, এই নিমিত জ্বালীনি কাঙ্ঠ শুষ্ক রাখা! 

আবশ্যক | 

কাষ্ঠাদি দহন কির সময় ধুম হুইয়] থাকে। ষ্ঠ 

 অঙ্গারের যে সকল পরমাণু উত্তম রূপে অনজীনের সহিত 
 অংমিলিত না হয়, সেই সকল্গ পরমাঁণুই ঝুলের আকীরে 

পন্পিণত হয়| বায়ুর অম্পতীই ঝুল হইবার এক কারণ | এই 

নিমিত্ত ইতলগ্ডে অগ্নি মধ্যে যাহীতে প্রচুর রূপে বায়ু সঞ্চী- 

 লিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে | আঁমাঁদের 
_ প্রদীপে অনেক তৈল অনর্থক নফ হয়। আর্গণ্ড ল্যাম্পে 

_ স্ুচাকরপে বাষু সধশালিত হওয়াতে ধা তৈল নফ হইতে 

রঃ পায়না। 
"আগতে ফুদিলে কি নিমিত্ত জী তেজ ব্ধি ছয়, বোঁধ 

করি এক্ষণে পাঠকবর্থ তাহার মীমাংসা করিয়। লই 
." পীক্বিবেদ | ৮27 

সায়ং কাল |. 

চেয়ে দেখ চলছেন মৃদে অস্তাগলে 2 
(দিনেশত ছড়ায়ে ক্র্ণ বিন্দু রাশি রাশি 
আরাশে | কত বা! যত্বে কাদশ্বিনী আসি 
ধরিছে তা সবারে স্থনীল আঁচলে | 
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কেন জানে অলঙ্কীরে অঙ্গন বিলাসী, 
সিক্ত ধরা পরি ধনী দৈব মায়! বলে 

বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি | 

কনক কঙ্কণ হাতেও ্বর্ণ-মালী গলে”. 

_ সীঁজাইবে গীজবাজী) পর্ধতের শিরে 

. সুবর্ণ কিরীট দিবে; বহিবে অশ্বরে | 

নদ-কুলে উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে, 
সুবর্পের গাছ রোৌপি খোবে লে? উপরে ! 

স্বর্ণ অঙ্গ বিহঙ্গম এবাজী করারে, . না 

শুভক্ষণে দিনকর করদান করে | চতুর্দশ প্দীকবিতা। 

শক্রধনু। 
কখন কখন নভোমগুলেকইজণন। বর্ণ বিরীজিত পরম 

ুক্দর ধনুর অপক্কৃতি লক্ষিত হুইয়া খাকে। এতদ্দেশীয় 
অনেকে উহণকে ইজ্্রদেবের ধনু অথব রামের ধনু বলিয়1 

উল্লেখ করিক্পা খাকে। কিন্তু বাস্তবিক. উহ? কৌন ব্যক্তির 

ধনু নে । ইদুনীস্তন ইউরোপীয় পশ্ডিতেরণ, এ ধনুর সবি- 

শেষ অনুসন্ধান দ্বার, এই অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত করিয়া" 

ছেন যে, যখন সর্ষের সম্মুখ দিকে বিন্দুবিদ্দু ব্টিপাত 

হয়, তখন এ বৃষ্টিবিন্দু সমুছে স্ুর্যযরশ্মি পতিত এ রূপ 

নানা বর্ণের পরমন্ন্দর ধনুকের আঁকার উৎপন্ন হইয়! 

থাকে, এবং কোন ব্যক্তি স্থ্য্য ও বির মধ্যব্থানে স্র্য্যের 

দিকে পশ্চাঁৎ করিয়ণ দণ্ডায়মান খাঁকিলে এরপ ধনু দেখিতে 
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পায়। স্থর্য্যের রশ্মিপাঁত দ্বারা যে আকারের উৎপত্তি হয়, 
তাহার কিয়দংশ দিথ্লয়ের অধোভাথে অদৃষী থাকে, 

অবশিষ্ট ভাগ মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, এজন্য তাহাকে অর্ধ- 
চক্দ্রীকীর অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ স্থ্যন দেখীয়। দর্শক যত উচ্চ 

স্থানে থাকিয়। শক্রধনু দর্শন করে, ততই সে তাহাকে মণ্ড- 
লাকার দেখিতে পাঁয়। যখন কোন জল প্রপাতাদিতে সৌর 
কিরণ পতিত হইয়1 ধনুর উৎপত্তি হয়, তখন কোন দর্শক 
পর্বতাঁদির উচ্চ শিখর হইতে তাহ? দর্শন করিলে, সম্পুর্ণ 
মগ্ডলকার দেখিতে পায়। অবস্থিতির স্থানের উচ্চত। ও 
গিশ্নতা অনুপীরে প্রত্যেক দর্শকেরই ভিন্ন ভিন্ন আকারের 
ধনু দেখিবার সম্ভীবন1| 

যখন হ্ৃর্ষ্য ও তাহার সম্মুখস্থ বফিধার1 সমস্থৃত্র ভাবে 

অবশ্থিতি করে, প্রায় তখনি শক্রধনু দুষ্ট হয়| এই হেতু 
বশতঃ প্রাতঃকাঁলে পশ্চিক্ক্দিকে ও বৈকালে পুর্বদিকে 

 শক্রধনথ উদয় হয়| কোঁন কোন সময়ে আকাশপথে উপর্য্য- 

ধোঁভাবে ছুইটী শত্রধন্ন দেখিতে পাওয়1 যায়| তম্বধ্যে 
অধঃস্থ ধনুটীর বর্ণ যেমন গীঢ় ও উজ্জ্বল দেখায়ি, উপরিস্থ 
ধনুর তাদৃশ দেখায় ন1| নিম্সের "অপেক্ষ। উপরের ধনু অন- 
তিস্ফুট ও এভাহীন লক্ষিত হুইয়! থাকে। ব্ৃষ্টিকালীন 
জলবিদ্দু জমুহে লৌররশ্মিপাতের ইতর বিশেষ ঘটনাই 

ইহার প্রধান কারণ। র্টিপাঁত কালে সমুদয় বারিবিদ্দু 

:» গুঁজি স্র্্যও দর্শকের সমস্থাত্রে থাঁকে না, কতকগুলি সমস্থত্রের 
উপর থাকে, কতক: গুপ্গি-নিশ্্ে ধাকে এবং কতক গুলি সম- 

তরে ধাকে, লুতরাৎ এ সমুদায় বারিবিশ্তে সর্ধ্য কিরণ 



 শক্ুধনূ 1: ১৫৭. 

এক ভাঁবে পতিত হর কোন ক্রযেই সম্ভব নহে| ষেবিল্ছু 
গুলির তিক মধ্য বা কিঞ্চিৎ উদ্ধভাগে, সৌরকিরণ পতিভ 
হয়, তাহাতে অতি উজ্জ্বল ও পরিফার শক্রথনু উদ্ভুত হয় 
নিম্নে পতিত হইলে মাঁন ও প্রভাহীন ধনু প্রকাশ পায়? 
আকাশে ছুই শত্রধন্ু উদিত হুইবারও এই কাঁরণ। যদি সকল্ 

ব্চিধারাতে সর্য্যরশম সমান রূপে পতিত হইত, ভাহ। হইলে 
অভিন্ন রূপ একটী অতি প্রশস্ত ধনুই দেখা! যাইত। এই ভুই 
ধনুর উপর্ধ্যধোৌভাথে কোঁন সময় অতি ন্লান বর্ণযুক্ত কতি- 
পয় অতিরিক্ত ধন দেখা যায়| অধঃস্থ প্রধান ধন্গুতে 
বায়লেট, ধুমল। নীল, .হুরিত, গীত, পটল, লোহিত এই 

সাঁত বর্ণ যথাক্রমে. দৃষ্ট হয় | পদার্থ বিদ্ভাবিৎ পণ্ডিতের৭, 
প্রধান ধনুর প্রত্যেক বর্ণের আয়তন পরীক্ষণ করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, উচ্হাঁ ৪০* ৯৭ অপেক্ষ! অধিক প্রশস্ত ৃ  

হুইবে না| নিল্গস্থ ধনু অপেক্ষ1 উপরের ধনু দ্বিগুণ বড় এব 
উ্নাতেও পূর্বেন্তিখিত সাত প্রকার বর্ণ দেখা যাস, ইহার 
মধ্যে বিশেষ এই যে; অধংস্থ ধনুর সর্রবোপরিভাগে যে. 
লোহিত বর্ণ থাকে, উর্ধের ধন্ুতে সেই বর্ণ নি্দদেশে দেখ, 
যায় ) আর নিন্গস্থ ধনুর সর্ববাধোঁভাঁখে যে বাওলেট পুষ্পের 
রদ দেখা যায়, উপরের ধু সর্প তাই দু 

0. পুর্বতন পণ্ডিতের শক্রধনুর স্বরূপ সিদ্ধান্ত কারিতে 

পারেন নাই। প্রিনিও প্রটার্ক উহ্নার অনেক, তত্বানুসন্ধীন 
করিয়া) পরিশেষে বিফল-রযত হইয়া কহি ছিলেন ন ফেু 
উহার স্বরূপ -নির্ঘর কর মনুষ্যক্ষমতার অভিরিক্ত| ১ 

_ শ্্রীফীন্ধে পানিও ডি, ন্ নে স্টোর পর নি নে 
১৪. ৃ 
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করিয়াছেন যে, কৌন গোলাকার স্বচ্ছ পদীর্থে সথর্ষ্যরশ্থি 
পতিত হইলেই শক্রধনুর গ্যাঁয় বিবিধ বর্ণের উৎপত্তি হইক্া 

 খাঁকে | ন্মর্য্ের সন্যুখে কাঁচপিও ধারণ করিলেও শত্রধনুর 
ন্যায় বর্ণ দূ হয়| ফলতঃ) গৌলাকার স্বচ্ছ পদার্থে স্থর্ষ্য- 
কিরণ বিকীর্ণ হইলে যে শক্রধন্ুর উৎপভি হয়, বষ্টিকালে 
আকাশে ধনুর উদয়ে তাছাই প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্ত প্রসিদ্ধ 

পণ্ডিত এঁ প্রকার প্রণালী অনুসারে কৃত্রিম শক্রধনু প্রকাঁশ 
 করিয্লাছিলেন, কিন্ত তিনি বিবিধ বর্ণ উৎপত্তির বিষয়ে কিছু 

স্থির করিতে পারেন নাই| তৎপরে বিশ্ববিখ্যাত সার 
আইজাক নিউটন প্রথমতঃ ইউরোপখণ্ডে এ ধনুর উৎপন্ন 
হইবার কাঁরণ প্রকাঁশ করেন, এবং তদনস্তর অনেক বিজ্ঞ- 
লোক উহ্নার অনেক তত্ত আবিষ্কার করিয়াছেন] 

. ইন্দ্রধনু। 

ছে মানব ! .কর দেখি উর্দে বিলোঁকন, 

অতুল সম্পদ এ যে, ভবের আগারেঃ 
অন্তরীক্ষে মরি কিবা অপরূপ শোভা! & 

. মানস-মোহন যথা বসন্ত কুস্থম, 

রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে কিন্বা কাঁচ খণ্ডে, 
রঃ দেখ? যায় যদি, পৌঁরকর রাশি, শ্বেত 

গীত, নীল) লোহিত; ধুমল, আঁর আর 



ইন্দ্রধনু। ৯৫৯ 
ঘর্ণ যত পাঁয় প্রভা প্রতিক্ষণ | মরি 
ঈক্ষণ সময়ে! সে যে নয়ন রঞ্জন; 
মানস রঞ্জন | কিন্ত কলাপী, জীমূতে 

হেরিয়া, ছাঁয়রে ! যবে প্রেমানন্দে পুরি 

বিস্তারি স্বপুজ্ছ গুচ্ছ» নীচে উর্ধ পুজ্ছ 
করি, রবিকর পড়ি তাহার উপরে 
আবার বাঁড়ীয় তারে, যেন কোটী কোটী 

বিবিধ বর্ণের মণি মিলিলে একত্র 
ঝকৃ ঝকৃ জ্বলে 1 নভে উদিলে চপলণ, 
যথ৭ দশ দিশ তমেশহীন সে রপেতে। 
ছেরে তাঁর রূপ, কেনা চাঁয় তার দিকে £ 

মোহিত না হয় কেব1? তাহার শৌভায় | 

সে যে শোৌভ1, অহ মরি ভুবনমোহন ! 

তেমতি ছে ইন্দ্রধনুঃ অলে। করি দিকৃঃ 

হগ্থণে উঠেছ নানা রঙ্গে রঞ্জি দেহ, 
বক্রভাব ধরি | কিছেতু উদয় তব 
বল ন। আঁমীক়, শুনি সেই বিবরণ, 

লেকে বলে ওহে ধনু বীরিবিল্তূপরে . 
পড়িলে রবির কর, তৌমাঁর উদ্ভব | 

হয় হেধক তাতে মোর নাহি প্রয্মোজন | 
যে জন অখিলন্বামী, বার আঁজ্ঞায়, 

 ব্ববি, শশী করে কর দান 7 সমীরণ 
সতত জীবের রাখে প্রাণ? বারি, বস্িঃ 
জীবের মঙ্গল তরে, ভুবন ভিতর, 
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তক, গুলা, পশু; পক্ষী, সাশীর ভূধরঃ 
. প্রকাশে যাহার কীর্তি, এ মহীমগ্ডলে | 

অপার মছিম1 ভীর, প্রকাশিতে তুমি : 
ধরিয়া মোহন বেশ, সময়ে ময়ে, 

দেখা দাও অসি, বুঝি ভবের অগীরে। 

এ থে, ৭৪৩ 2৮৭ 

ঈজানকীনাখ সরকার । মাঁটীয়ারি | 

: শিশির । 
. আমরণ সর্বদণ যে নৈসর্থিক ব্যাপার দেখিতে পাই, 
তাঁছার কারণ অতি সহজ ভারিয়! তাহাতে বিশেষ মনো 
যোগ করি ন11 দিবার পর রাত্রি ও রণত্রির পর দিব 
আপন? আপনই হুইয়1 খাঁকে, পৃথিবীর আঙ্কিক গতিই 
যে তাহার কাঁরণ ইহ সবিশেষ পর্যালোচনা ন1 করিয়া] 

নির্ধারিত হয় না| সেই রূপ শিশির | অশমরণ প্রীয় 

সর্বদাই শিশির সঞ্চারিত হুইতে দেখিতে পাই, স্ততরাৎ 
তাছার কারণ অতি সামান্য বোধ করিয়1 তাহার তত্বাব- 

ধারণে মনোনিবেশ করিনা | এই নিমিত্ত শিশির সঞ্চণারের 

িষয্ন ইদানীস্তন বিজ্ঞান্দবিৎ পগিতণণ দ্বার) আন্দোলিত 

য়া যা ত্ নিরূপিভ হইয়াছে। টি 
'জামর। ও শিশির লঙ্চীরের কারণ দির্েশ মধ 



প্রাচীন গ্রীক্ও রেখগক পদদার্থবিৎ, পণ্ডিতগণের এ 
বিষয়ে যে রূপ মত ছিল, তাহা শুনিলে এক্ষণে সকলেই ও 

হাস্য করিবেন সন্দেহ নাই | ভীহার1 বলিতেন যে, চন্দ্র ও 
নক্ষত্র হইতে এক প্রকার অতি স্থন্মম তরল পদার্থ পতিত হয় 

তাহাই শিশির | কিন্তু পণ্ডিতবর আরিউটলের মত উদ্ছাঁ- 

দিখের অপেক্ষণ সমধিক বিশুদ্ধ ছিল | যাহ হউক, উক্ত, 
বিষয়ে সবিশেষ মনোঁষোপ্প কর আবশ্যক বলিয়। ইদানীস্তন, 
পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে নান৭ প্রকার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ 
করেন | তদ্দবীর] উহার] ধাহ৭ স্থির করিয়ীছেন, সম্প্রতি 
আমরণ তাহারই উল্লেখে প্রন্বত্ত হইতেছি। 

জলের অবস্থা ছুই প্রকার, বাম্পীয় ও তরল | জল. 

স্বভাবতঃ তরল অবস্থাতেই থাঁকে, কেবল তাঁপ সংযোগে 

উহ্নর বাম্পীয় অবস্থা উপস্থিত হয়| বাযুরাশিতে শু - 
বাহু ও জলীয় বাষ্প এই ছই পদার্থ আছে | কিন্ত এই ছুই 

প্রকার পদার্থ পরস্পর রীসীয়নিক অমিশ্র ভাঁবে অবস্থিত 

করে। যদিও অযিশ্র ভারে অবস্থিতি করে, তখীপি এক. 
নৈসর্থিক' নিয়মের অনুদারে এরূপে একটি স্থান ব্যাপিয়া 

থাকে যেন উভয়ে মিলিত হইয়াই রহিয়াছে বোধ হয় |. 
বায়ুরাশির জলীয় বাম্পীংশের পৌধণার্থই জল হইতে মির”, 
স্তর বাঁষ্প উঠিয়। থাকে | 

বদি জলের উপরিভাগ কৌন কূপ আবরণে আঁরৃত নখ 
থাকে, তবে সর্ব প্রকার তাপীবন্থীতেই জল বাষ্প রূপে 
উশ্থিত হয়|. অতএব অনারত স্থানে জল খাকিলে তাপাঁব, 

| সাই - তাহা বাম্পীকারে পরিণত হব, এবং সে ধান্প 



১৬২ । সাহিত্যমগ্তরী 

যাবৎ উপরিস্থিত বায়ুরাশিকে আর্ত করিতে ন। পাঁরে। 
তাবৎ অবিশ্রামে উত্থিত হুইয় বায়ু মধ্যে প্রবেশ করে | 
যদি কোন দিন দিব ভাঙে বায়ুর তাঁপাঁংশ ৭০" ব ৮০ৎ 
হয়, তবে জল হইতে অধিক পরিমাণে বাষ্প উঠিয় এ 
বায়ুরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়? উহাকে আদ্র করিবে, 

কিন্ত এ দিন রাত্রিতে যদি তাঁপাংশ ৪০ হয় ও তন্নিবন্ধন 

বাযুরীশি শীতল হইয়া পড়ে, তবে আর জলীয় বা্প 
উ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে ন1| যে সকল বাষ্প 
প্রবেশ করিতে না! পারে, তৎসমুদায়ই ঘনীভূত হইয়া 
শিশিরে পরিণত ছয় |. এক্ষণে ইছণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, 

কি রূপে বায়ুরীশি শীতল হয়| স্র্ধ্য না থাকিলেই যে বায়ু 
শীতল হয়, কেহই এমন প্রতিপন্ন করিতে পীরেন নর] 
অপরাতেে বা? অন্ধ্য! সময়ে তাঁপের হ্রাস হইতে পারে বটে, 
কিন্ত একবাঁরে শীতল হুইবধর অস্ভতাবন1 কি 1 বাস্তবিক বস্তুর 
তাঁপবিকিরণ দ্বারাই এ ব্যাপার সম্পন্ন হুইয় থাকে | যদি 
হুইটী ভিন্ন ভিন্ন তাঁপাবস্থাঁপন্ন বন্ত পরস্পর সন্মুখীন থাকে, 
তাহা! হইলে অধিকতর তাপযুক্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত 
অপ্প তাপবিশিষ্ঠ বস্তুর উপর তাপ বিক্ষিপু হয়| যেমন স্ুর্যয 
ও পৃথিবী স্থর্ধ্য অধিকতর তাঁপযুক্ত, আর পৃথিবী তদপেক্ষা। 
অপ্পতাঁপ? : স্থৃতরাৎ হুর্ধ্য হইতে পৃথিবীর উপর ভাপ বিকীর্ণ 
হইতে থাঁকে | অতএব দিবাঁভীগে পৃথিবীর যেঅংশ' হৃর্য্যের 

" অভিমুখে ধাঁকে, সেই অংশ হৃর্ধ্যবিক্ষিপ্ত তাঁপ গ্রহণ করে 
এবং তদপেক্ষা স্বপ্পতাঁপ বন্তর উপর এ গৃহীত তাপ বিকি- 
রণ করে] এরপ বাগ সূর্য হইতে তাঁপ গ্রহণ ও তদপেক্ষা 



শিশির । ১৬৩. 

শীতল বস্র উপর তাপ বিকিরণ করে | কিন্ত আপাততঃ 
এরূপ সন্দেছ উপস্থিত হইতে পীরে যে, কেবল উপরিস্থিত.. 
বায়ুই অধিকতর উত্তপ্ত ও সমধিক তীপযুক্ত হয়| ফুলতঃ, 
তাহা! হয় না| নিম্ন লিখিত ছুইটা যুক্তি দ্বার এ সন্দেহ 

ছুরীভূত হইবে । প্রথমতঃ, উপরিস্থ বাঁযু স্বভাবতঃ অতি 
বিরল, স্ৃতরঁং উত্তপ্ত, অতএব উহ] স্বর্যযবিক্ষিপ্ত তাপ 
গ্রহণ নী করিয়] বরং এ তাপ নিশ্নস্থ বাহুস্তরে সঞ্চালন 
করিয়? দেয়| উহু? দ্বার! নিম্নস্থ বায়ু উত্তপ্ত.-হইয়। উর্দাঁমী 
হয় এবং তন্নিশ্নস্থ অন্য এক বাঁয়ুস্তর আসিয়া উহার স্থানে 
উপস্থিত হয়, ক্রমে তাঁহাঁও আবার উত্তাপিত হইয়া উপরে 
উঠে | এই রূপে বাযুরাশির অর্ধ স্থানই প্রায় সমতাপাঁ- 
বস্থাপন্ন হইয়া! পড়ে | দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ এই 
উভয়ের মধ্যে যে তাপ বিকিরণ হইয় থাঁকে, তাহাতে পুথি- 
বীর উপরিভাঁগের তাপবাস্থার হ্রীস হয়| কিন্তু উহ" দ্বার 
বায়ুরাশির তাপাবস্থার বৃদ্ধি হয় নণ, বরৎ অর্ধ নিশ্নস্থ বায়ু 
পৃথিবীতে তাপ বিকিরণ করিয়] শীতল হুইয় পড়ে| তখন 

উহা? আর উপরে উঠিতে পারে ন1| দিবাভাঁখে যে সমু-. 
দায় বাষ্প উঠিয়। থাকে, তৎসমুদীয় অঁর এ শীতল বায়ুতে 
প্রবেশ করিতে না পারিয়! শিশির রূপে পরিণত হয়| 

অনেকে জিজ্ঞাস! করিতে পারেন যে, শিশির র্টির গ্কাঁয় 
ধাঁরাবাহী হইয়া! পড়ে না কেন? তাহার উত্তরস্থলে ইহ! 
বলিলেই পর্ধ্যাপ্ত হইতে পারে যে, যখন জল বাঙ্প রূপে 
পরিণত হয়, তখন তেজ এ বাঁষ্পের অন্তত থাকে] পূরে 
যখন এ বাঙ্প ঘনীভূত হইয়া! শিঁশিরাকীর ধারণ করে। 



১৬৪ € ঢা 

তখন উ্ঘন অন্তর তেজ পি হই বায্রস্তরে প্রবেশ 
করে, সুতরাং এ বাস়ুস্তর উত্তাপিত হইয়! উ্ধাণীমী হয় এবং 

উদ অপেক্ষীক্কত শীতল বায্স্তর অধোখাশী হইয়। তাহার 
স্থানে আইসে। এ স্তর আবার এ রূপে উষ্ণ হইয়! উপরে 
উঠে; পুঅর্ববার উপরিস্থ বাঁমুস্তর নিম্ষে আইসে | অতএব 

স্প$ই প্রতীত হইতেছে যে, সর্ব নিশ্নস্তরেই শিশির সঞ্চার 
হয়| যদি উর্ধস্থ, বায়ুস্তরে শিশিরের সঞ্চার ইত, তাহ 
হুইলেই ধারাবাহী হইয়] পড়িবাঁর সম্ভাবন! খাঁকিত। 
_ অতি উচ্চ স্থানে যে একবারে শিশির সঞ্চার হয় ন। 
এমত বল! যাঁয় না| দ্রব্যের বিকিরণ শক্তি অনুনারে অতি 

উচ্চ স্থানেও শিশির সঞ্চীর হইয়া থাকে | যদি এক খাঁন 
কাঁচের মধ্যস্থলে এক খণ্ড টিনের পীত বসাঁন যায়, তাহ. 
হইলে টিনের পাত শুদ্ধ থাকিবে, কাচ খাঁনি শিশিরে আর্দ্র 
হই যাইবে ইহা দেখ! শিয়! থাঁকে থে, সেজের বাঁছির 

অপেক্ষ! ভিতরে এবং তীত্র ফলকের উপর অপেক্ষা নিঙ্গে 
অধিকতর শিশির সঞ্চার হইয়া! থাকে ইহার কারণ কি? 
খাঁযুর অস্থির ভাঁবই ইছার কাঁরণ| উষ্ণ বাঁয় উপরে উঠে 
এবং শীতল বায়ু নিল্গে পতিত হয়| আঁর কাঁচ ও ভাঁন্র ভাঁপ 

র্খালন করে এবং যত তাঁপ সঞ্চালন করে ভতই আবার 
আপন আপন ভুপ হইতে ভাপ গ্রহণ করে| পুনর্বধার উহ 
নিঙ্গন্থ বায়ুরাঁশি হইতে তাপ গ্রহণ করে, সুতরাং নিন্নন্থ 
বা শীতদ ছইস়্! শিশির সঞ্চার করিয়ণ থাকে! 
|  ঘনারত বলাত্রিভে শিশির সঞ্চীর হয় ন! কেন জিজ্ঞাসিত 

হইলে, এই উত্তর প্রদান করিলে বৌধ হয় প্রাঠকবর্থ সন্ত 



শর। ১৫. 

ছইবেন| নির্মল আঁকীশে তাপ বিকিরণের কৌন প্রতি- 
বন্ধক থাকে নী; কতরাঁং যখোচিত রূপে ভাপ বিকীর্ণ হও- 
যাতে শিশির সঞ্চার হইয়ণ.খাকে | কিন্তু নতৌমগডল মেঘাশ। 
চ্ছন্ন ছইলে, পৃথিবী তাঁপ বিকিরণ করিলে যে পরিমাণে 

উচ্থার তাপের হ্রীন হয়, উহা আবার সেই পরিমাণে মেঘ- 
বিকীর্ণ তাপ গ্রহণ করে, স্ুতরাৎ উহ অতি অল্প পরিমাণে 

শীতল হয়| এই নিমিতই শিশির সঞ্চার হয় ন1| বায়ু 
প্রবল হইলে শিশির সঞ্চার ছয় না তীছার কারণ এই যে 
কোন এক বায়ুস্তর পৃথিবীর উপরে স্থিরভাঁবে খাকিয় 
শীতল হয় ন11 পর্বতশৃঙ্গ অপেক্ষ+ উপত্যক1 ভূমিতে অধিক 
পরিমাণে শিশির সঞ্চার হুইয়] থাকে | বাসর অস্থিরত্বই 
তাহার এক মাত্র কাঁরণ। সমধিক শৈত্য দ্বার! শিশির 
অধিকতর ঘণীভূত হইলে তাহাকে বরফ কছে। শিশির 
উদ্ভিজ্জের যেমন মহ্হোপকারী তেমনই বয়ফ আবার 
অনিউকারী | যদি শিশির সঞ্চার ন1 হুইয়ণ ক্রমীগত বরফ 
জন্মাইত, তাহ? হইলে সমস্ত উদ্ভিজ্জ একবারে বিনষ্ট হইয়া 
যাইত| কক্ষণীনিধান পরমেশ্বর যে নিক়্ম দ্বার] এই অনিষ্ট” 

কর বরফ হইতে উত্তিজ্ঞ রক্ষা! করিতেছেম, তাছ। বিশেষ 
রূপে পর্যালোচনা কর! আবশ্ঠক । 



সাহিত্যমঞ্জরী । 

পদ্মা নদী । 

*কেণো। তুমি? গীর্র্বভরে অতিক্রমি তীর, 

গম্ভীর ভীষণ রাবে করি হুঁ” ধনি+ 

নিয়ত জীবের কর্ণ করিছ বধির, 

ভয়ণকুল প্রাণ শুনি যার প্রতিপ্বনি | 

প্র্বতদুছিত৭ তুমি, বুঝেছি এখন?” 

পদ্মা তৰ নাম, অতি ভগ়ঙ্কর বেশে 

প্রচণ্ড অববর্ত কত করিয়া? ধারণ, 

যাঁও কল কল রবে সাগর উদ্দেশে | 

পবঁবলরূপিণনী তব নুরতি ভীষণ ! 

কত তব্রি শ্রাসিতেছ সংখ্যন নীছি তাঁর, 

হবহ্ত্র খলনে যেই অতি বিচক্ষণ» 

হেরি তোম। তীরে? হয় ভয়ের সঞ্চীর | 

প্রচণ্ড প্রবাঁছ তব ভীষণ দর্শন ৃ  

অবিরত কোলাছলে, মহছও কোলাহলে 

বিশাল তরন্দ বাহু করি উত্তেটলন, 

ভাঁঙ্গিতেছে তটদেশ ভয়ানক বলে | 

যে তোমায় অস্ষি ধুমি | করেনি উদ্ক্ণ, 

শুনি তব কথা কিন্ত পেয়ে অভি ভয়, 

_ মক্জ্রেঠিষধ-কদ্ধবীর্যয উরগী মতন: 
আঁকুলিত মনে সেও নআঅশির হয়| 



পদ্মানদী। ১৬৭ 

কিন্ত নাছি ভাঁবি আমি, সেই ভয়ঙ্কর 

ভাব, যাতে ভীত-মন] হয় জনগণ”. 

বহু কাল পরে তব শুনি কলম্বরঃ 

অপুর্ব ভাবেতে মন হতেছে মগীন | 

হপ্ধন্ঘরূপিণী তুমি জন্ম ভূমি-স্তনে, 

স্তনির্মল নিদ্ধ পয় করি সদ দন, 
ভেদীভেদ জ্ঞান কিছু না ভাবিয়া মনে, 

তুষিতেছ জীবকুল, সকলে সমান | 

নির্মল সৈকত তব অঙ্ক চাঁকতর !. 

সদন তাহে জীবগণ করিছে বিহার, 

সাধারণ ধাঁত্রী তুমি সবার উপর, 
সমভাবে বিতরিছ,ঃ দয় অনিবাঁর | 

তোমার প্রসীদে হয় স্বভাব জুন্দর | 

অপরূপ ইন্দ্রজীল জান, পদ্মে ! তুমি, 

তব স্মুনির্মল জলে হুইয়। উর্ব্বর, 

সুমধুর ফল ফলে ছাস্যমতী ভূমি | 

কি আর কছিব তৌম] অক্ি কলম্বরে ! 

যাবে যবে পয়ে? দিয়! জলঘি তুষিতে | 
এ মিনতি তার কখণ বলিও লাগরে, 
যে গীইল তাঁর নম বঙ্গের সঙ্গীতে” | 
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. অগ্লি ও. আলোকের হায় ৬ এক নিবি পদার্থ | 
ভপ যে প্রকার পৃথিবীর পদার্থে বিস্কমান আছে, বিহ্যুৎও 

সেইরূপ স্ষ্টির সকল পদার্থে বর্তমান আছে। তাপ যে 
প্রকার পদার্থের পরমাথুতে অন্তর্থিত থাঁকে, বিদ্যুৎও সেই 

প্রকার পদার্থ মাত্রের পরমাগুতে অন্তর্িত বা অপ্রকট 
থাঁকে। যে প্রকারে পদার্থ ঘট ব! আহত হইলে তাপনিঃস্থত 
হয়, সে প্রকারে পদার্থ স্ব বা আহুত অথব1 উত্তপ্ত বা 
অন্ত কোন কারণে অবস্থাস্তরিত হুইলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়| 
কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা! বিছ্যতের পরিচাঁলক 

অর্থাৎ বিহ্ুৎ তীঙ্বার কোঁন অংশ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ 
তাহার সর্ধত্র ব্যাপন ক্লুরে; অপর কতকগুলি পদার্থ 

অপরিচালক অর্থাৎ বিছ্বাৎ তাঁহার উপর দিয়া চলিতে পাঁরে 
না| ধাতু, জল, সিক্ত উদ্ভিদ প্রভৃতি দ্রব্য সকল পরি- 
চালক, ও কাচ পাক্ষা১ রবর, শু বায় প্রভৃতি দ্রব্য 

অপরিচাঁলক। কোন ভ্রব্যযর্মণ করিলে যে বিহ্যৎ অন্ত- 

হত অবস্থা ত্যাণ করিয়া পু বা ত্যক্ত হয়, তাহা নিকটে 
পরিচালক পদার্থ পাইলে, অমনি চলিয়া যায়, প্রত্যক্ষ 

হয় না), কিন্তু নিকটে পরিচালক পদার্থ ন! ধাকিলে যে 
টা পর্ন ছয় তাহাতেই ধাকে | .পরস্ত এক বস্তুতে এ 
পন ও. ৮৬০ জন্য এক বস্তুতে অস্ত- 
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বিহ্যুৎ যে পদীর্থকে অশশ্রযয় করিয়া খাকে, তাহা! হইতে 
নিঃস্যত হইয়া আলোকরপে অপ্রকট-বিহ্যাৎ-বিশিষট অন্ত 

পদখর্থে পর্তিত হয়। বিছ্যতের এক পদণর্থ হইতে পদার্থীস্তরে 

গমন সময়ে আলোক দৃষ্ট হুইয় খাঁকে। যখন ইহ! এক মেখ- 
পি হইতে অন্য মেঘপিণ্ডে গমন করে, তখন যে অলোক 

হয়, তাহাকেই লোকে বিদ্যুৎ কছে | বিছ্যাতের অনেক নাম 

আছে, তন্মধ্যে একটী নাম “তড়িৎ এবং প্রকট ও অপ্র- 

কট ভেদে ইহণপদার্থবিষ্ঠায় “পুষ্ট তড়িৎ”ও পক্ষীণ তড়িও” 
বলিয়! অভিহিত হয়| 

যদি একটী পরিচালক পদার্থ একটী অপরিচাঁলক 
পদার্থের সহিত একত্রিত, ঘর্ষিত ব1 রাসাঁয়ণিক নিয়মে 

দ্রবীভূত হয়, তাহ হইলে বেটী পরিচালক তাহাতেই 
' পু তড়িৎ এবং যেন্টী অপরিচ্ঠীলক তাহাতেই ক্ষীণ তড়িৎ | 

প্রকাশমান হয়| | | | 
ঘেষে বস্ততে সমানবর্ণ তড়িৎ মুক্তভাঁবে বিদ্যমান থাকে, 

ভাহার। পরম্পর বিষুক্ত হইয়া! পড়ে আর যে যে বস্ততে 

অসমান বর্ণ তড়িৎ মুক্তভাঁবে বিদ্যমান ' খাকে, তাহারা | 
পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে | | 

ত্বভাঁবতঃ প্রত্যেক বন্ততেই হই প্রকার তড়িৎ সাম্যা- 

বস্থায় বিদ্মান থাকে, কিন্তু যখন কোন বন্ততে পুষ্ট 
 তড়িতের পরিমাণ অপেন্গণ ক্ষীণ ভড়িতের পরিমীণ অধিক 

হয়, তখন এ ক্ষীণ তড়িতের অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে | 
যুক্ত বা! প্রকাশমাম তড়িতের কার্ধ্য করে। এ রূপ যখন 
কৌন বন্ততে ক্ষীণ তড়িৎ অপেক্ষা পুউ তড়িতের ভা 

৫ 



১ 
অধিক হয়, তখন সেই পুউ তিতের এ আতিযিজ অংশ 

সেই বস্তরতে মুক্তভাবে অবস্থিত্তি করে। এই যুক্ত তড়িভই 

যাবতীয় কার্ধ্যসাঁধন করে ) ইহ্ছশই অণকীশ হইতে আসিয়া 

ঘৃছাদি হত্শ করে, তারের মধ্য দিয় বীর্তাবহন করে, শরীর 

পৌষণ করে এবং যাঁবতীক্স সংযোগ বিয়োগ সাধন করে | 

বিছা ছুই প্রকারে পরিচালিত হয়+যথ অস্তঃপরিচীলন 

ও বহিঃপরিচালন | যে পরিচলক বস্তুর অভ্যন্তরস্ছ তড়িৎ” 

ভয় সাম্যাবন্থায় রহিয়াছে,ভাহাঁর নিকটে যদি মুক্ত তড়িৎ 

বিশিষ্ট একটা বস্ত্রকে আনিয়া স্থাপন করাযায়,তীহা? হইলে 

এ পরিচালক বস্তুর তড়িত্দ্বয্স পরস্পর বিযুক্ত হুইয়? উহার 

প্রাস্তীভিমুখে গমন করে + তন্মধ্যে যেটা উক্ত মুক্ত তড়িতের 

অসমীনবর্ণ, তাহ! তদভিমুখীন প্রান্তে এবং যেটা উদ্ছণর সমান 

বর্ণ, তাহা অপর প্রান্তে উপনীত হয়| অপরন্ভ এ বস্তুর 

সাম্যাব্ছ তড়িৎদ্বয়- বিষুক্ত ছুইয়1! বিপরীত দিকে গমন 

করিলে, &ঁ মুক্ত তড়িৎ ও তদারুউ অসান বর্ণ টীর মধ্যে 

একটী আপন, অবস্থান পদার্থ ত্যাগ করিয়ণ অন্টীর 

সহিত যাঁইয়। মিলিত হয়, এবং তাহাতে উভয়েই সাঙ্যা- 

ব্থা প্রাণ্ড হয় | এইরূপ পঁরিচাঁলনকে বহ্িঃপরিচান্গন 

বলা যায়। এই বহিঃপরিচালনকে অন্তঃপরিচালনের চরমা- 

ইয়া ধীদীবি বাঝু ভেদ করত; পরীর স্থিত মিলিত | 
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ছয়| কিন্তু যদি এ ছুই প্রান্তের মধ্যে একটী স্ুলতর এবং 
অপরটী স্ুক্ষমতর হয় এবং যদি ছুইটী বস্তুই তুন্যরূপ পরি 
চালক হয়, তবে স্ুলাগ্রস্থিত তড়িৎ  প্রবদতর হইলেগ্ড 

অগ্রনূর হইতে পীরে ন|| এস্থলে সে গ্রস্থিত তড়িৎটী 
আপন আধার হইতে ল্যলিত হইয়। বায় ভেদ করিয়খ 
পরীর সহিত মিনিত হয়| পিত্তলনির্শিতিএকটা খৌলখ, 

আঁর একটী সুচী এই ছুয়ের মধ্যে ধোলাটীতে প্রবলতর 
তড়িৎ খাকিলেও, সুচ্যাগ্রস্থিত তড়িৎ অগ্রসয় হইয়া ও 

গোৌলাস্থিত ভড়িতের সছিত মিলিত হয় | এ 

 ছুইড়ী অসমপরিচলক পদার্থ তত্র ও দত্ত) কিয়ৎপরি- 

মাণ জল ও অন্ন প্রভৃতি কোন ভ্রবকাঁরক পদার্থের মধ 

নিমগ্ন করিয়] রাখিলে ছুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভুত ছয়। এই 

কূপ যন্ত্রকে রাঁসায়মিক তড়ি্যস্্র বলে? কিন্ত এ যন্ত্রে 

চুইটী পরিচালক পদার্থের স্থিত যে ছুইটী ধাতুর তাঁর 

সংযুক্ত থাকে, ভাহাধদিখের বহিঃপ্রান্ত পরস্পর সংস্পৃ্ না! 

_ হইলে এ যান্ত্রের মধ্যে ভড়িতোৎপত্তি হয় ন1 1 

বিছ্যৎজশতেক্র নকল পদার্থে বিদ্যমান আছেন, সুতেরাৎ | 
সর্ধন্র উহার প্রভাব দেখণ যায়ঃ কিন্ত ঝড় র্টির সময় 
উহার প্রীচুর্ভাব সর্ধত্র তুল্য হয় ন1। উষ্ণ দেশে উদ্ধীর ফে 
প্রকার প্রভাব, শ্ীত-প্রধীন দেশে উহার তাঁদৃশ বৃদ্ধি দেখ! 

ঘাঁয় নণ) কিন্তু তখায় বিদ্যুৎ আঅপ্প আছে এমত নচ্ছেঃ সর্বত্রই 

সমান পরিমাঁণে আছে, কেবল বিবিধ নৈসর্থিক কারণে, 
তাহা বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত ছয় লাপ্লগ্ গতি শীতপ্রধান 
দেশে একপ্রকার জ্যোতিঃ নভোমগুলে ব্যক্ত হয়, তাস! 



প্রক্কত বিদ্যুৎ কিন্ত ডাচ? ও নি যায় চঞ্চল 
মা হইয়া স্থিরসৌদামিনীবহ আকাশের কিয়দদেশ ব্যাপিয় 

| থাকে | বিলাতে ইহাকে “অরোরব বৌরিএলিস কছে। 

মেঘ হারিবিদ্দু সমষ্টিমাত্র। বিদ্যুতের প্রভাবে এই বারিবিলদু 

| সকল মেঘাঁকীরে থাকে । মেঘপিগড সকলের ঘর্ষণ ও আহননে 

এ তড়িৎ পুউী হুইয়1 নির্থত হইলে, বারিবিন্দু আর মেঘরূপে 
থাঁকিতে পাঁরে ন+, সুতরাং বকি্রপে নিপতিত হয়| ফলতঃ, 
বিদ্যুৎ নির্ঘমনই বৃষ্টির এক প্রধান কারণ। কিন্ত সকল সময়ে 

এ নির্গমন প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু মেঘপিগ্ডের নিকট শুষ্ক 

বায়ু থাকিলে বিদ্যুৎ আঁলোকরূপে নির্ধত হয়, কিন্ত শিক্ত 

বায়ু থাকিলে গোপনে পরিচালিত হয়, প্রত্যক্ষ হয় ন1। 

বিদ্যুৎ জ্যোঁতিঃরূপে এক পদার্থ হইতে পদার্থবস্তরে যখন 

প্রীমন করে, তখন বায়ুর উপর তাহার প্রতিঘাত দ্বার1 শব্দ 
উৎপন্ন হয় থাকে । মেঘে কোন প্রকার ক তড়িতের 

আবির্ভীব নিবন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্য উ উদ্ভুত হইলে 

বাম্পরাঁশি জমিয়। শিলা রপ ধারণ করতঃ হা মিড 

রি 1 

 বন্ত বিদ্যুৎ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে] উপরে যে শের | 
কথা লেখা হইল তাহাই বজ্জ বিছ্যৎ এক মোঘ হইতে অন্য 

মেষে প্রবেশ না, করিলে, যখন উহা পৃথিবী দ্বার! আকুফ 

| হয়, তখন দেই বিভাতের পতন ও শব্দকে লৌকে দবজ্ু””: 
| মিকটুস্থুক্টকিল মেঘপিও্ডে তুল্য পরিমাণে পুউভড়িৎ 

কিলে টা ্ মা ৪০১4৯ রা তড়িৎ দ্বারা কেউ হইয়া 



বিছ্যুৎ। ১৭৩. 

পদার্থ পুউ বিদ্যুদ্বিশিউ মেঘের নিকটে থাঁকে, তাহাতে 
অধিক বজ্জ পভন হইবার সস্তাঁবন]| নিশ্ন অপেক্ষা উচ্চপদাঁ- 
এেঁই অধিক বজ্জ পড়ে, এপ্রযুক্ত তাঁল নারিকেলাদি স্বক্ষে 

যত বিহ্বৎ পড়ে তত আঁর কোন পদার্থে পড়ে ন1| একতাল? 
গৃহ অপেক্ষা ছুই তাঁল। গৃহে অধিক বজ্ঞ পড়ে, এবং ছুই 
তালণ অপেক্ষা! তিনতাঁলায় অধিক পড়ে | অপর+ অপরি- 
চালক পদার্থাপেক্ষ1! পরিচালক পদার্থে তাড়িতের আকর্ষণ 

অধ্ধিক, সৃতেরাৎ ইক গৃহাপেক্ষা। লৌহাদি গুছে অধিক ধর 
পড়িবাঁর সন্তাঁবন) 1 

বজ্রভয়-নিবারণের জন্য বাজবন্ধ লৌহশলাকাই প্রাশস্থ, 
যেহেতুক লৌহু পরিচালক, প্লবং সেই শলাকার সক্ষম গ্র 
দ্বার] মেধস্থ পুষ্ট তড়িৎ গৌঁপনে ভূমিতে নীত হয়, বজ্জধনি 
বাটার কোন অনিষ্ট করে না| লৌহশলাক1 বাঁটীর 
সর্বোচ্চ স্থানে সংলগ্ন করণ উচিত। শলাকীর অগ্র 

ভাখটী বাটীর শিখরদেশ হইতে অভাবতঃ পাঁচ হাত 
উচ্চ থাঁকা উচিত। লৌহশলাকাঁর যে অগ্র আকাঁশদেশে 
থাঁকিবে, তাহ! সক্ষম করা বিখেয় 9 তাহা! স্থল গোলাকার 
হইলে বন্জীঘাতের আপৎ অধিক ঘটিবার সম্ভাবন।| এঁ 
শলাকীর যে প্রীস্ত ভূমিতে প্রোখিত হুইবে, তাহ ভূমির 

ছুই হস্ত নিন্ন অবধি পৌঁতী কর্তব্য! অপর, এ শলাকী বাঁদীর' 
প্রাচীর হুইতে অন্তরে রাখ কর্তব্য নে, যাতে তাহ) 
প্রাচীরের সর্ধর্র স্পর্শ করিয়। থাকে এমত কর! কর্তব্য, ও, 
মধ্যে মধ্যে লৌহ বন্ধন দ্বারা তাহা পীচীন্কে আবদ্ধ কর! 
উচিত |. 



_: তড়িতের যে যে ধর পূর্ে উল্লিখিভ হইয়াছে, চুঙ্বকেও 
প্রায় দেই সকল ধর্ম নির্দিষ্ট আছে 1 চুষ্বকদণ্ডের এক 

প্রাস্তকে উত্তর এবং অপ্রটীকে দক্ষিণ প্রান্ত বলাযাঁয়॥ 

কারণ দণ্ড শায়িতভাবে আলের উপর স্থাপিত ছইলে, 

একটা প্রান্ত নিয়তই উত্তর এবং অপরটী নিয়তই দক্ষিণ- 

দিক নির্দেশ করিতে থাঁকে। যদি হুইী চুম্বকদণ্ড পরস্পর 

সম্গিকটে স্থাপিত হয়, তাহ? হুইলে ডুইী দণ্ডের স্বজাতীয় 

পরাস্ত বিকর্ষণ বশতঃ বিষুক্ত এবং বিজাতীয় প্রান্ত 

আকর্ষণ বশতঃ সংযুক্ত হয়|. 

- যদি হ্ই'্টী চুম্বকদণ্ডের অসমান বর্ণ প্রাস্তদবয় পরম্পর 

সংসপৃটভাবে রক্ষিত ছয়, তাহা হুইলে উভয়েরই চুম্বকশক্তি 

স্থির থাকে, কিন্ত যদি তাছাদিশের সমানবর্ণ পরান্তস্বয় কিছু 

দিন সংস্পৃটভাঁবে থাকে, তাহা হুইলে যে বিকর্ষণ বেখ 

উৎপুর হয, তাছা' দ্বার উভগ্নেরই চুস্বকত্ব নষ্ট হইয়। যায়। 

| চীনাগুকে অগ্নিতাপে তপ্ত করিলেও তাহার শক্তি নট হয়। 

| হুম্বকের ছুই প্রান্তেই আকর্ষণ গু বিকর্ষণ গুণ প্রবল। প্রান্ত 

পরিত্যাগ করিয়া! যতই মধ্যস্থান অভিমুখে যাওয়া যায়ঃ 

ততই উক্ত গুণদ্বয়ের 'লাঁঘব লক্ষিত হয়| পৃথিবীতে যথেষ্ট 

ভুক"ধর্ম আছে। লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি অনেক প্রকার 

পদার্থ ইহার সংস্পর্শে চুম্বন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার 

যে উত্তর ও ও দক্ষিণ প্রাপ্ত আছে, তাহীদিশের আকর্ষণ 

গু বিকর্ষণ বলেইঠ খাবতী চক দণ্ড আলের উপর শায়ি 

গত হুইলে উত্তর ও. দক্ষিণ দেশ নির্দেশ 



যুদ্ধকালে কর্ণের উৎসাহ্বাক্য। | ১৭৫. 

অর্খছে, তাহার উত্তর প্রান্ত পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত দ্বারা এবং 

দক্ষিণ প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত দ্বারা আরুট হয় বলিয়াই 
তাহ! দির 8 | 

ছু কিল জা বাঁক্য। 

-হুর্যোণধন ছুর্মতির শুনিয়া বচন | | 

কহিতে লাঙল তবে বীর বৈকর্তন 0... 

মলিন বদন কেন দেখি সব রখি। 

আঁচার্্যের বাক্যে বুঝি ছৈল ছরমতডি ॥ 
নখ জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণ বীর 1. 

কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির ॥ 
কিম্বা! জামদগ্ন্য রীম কিম্বা! বজপাণি| : ; 

কিছ বাস্থদেব সহ আস্বকে ফান্গুনি ॥ 
_ বধিব লকল আমি এক ভুজবলে। ২... 

.. সমুদ্র লরি যেন রক্ষণ করে কুলে ॥ 

 - ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীচী। 

প্রথমে বানরধধজ ফেলাইব কাঁটি॥ . 

খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়| 

দশদিকে যুড়িয়! করিব অক্ত্রময় ॥ - ্  

রী বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে 1. 

"দিব্য অস্ত্র দিল মোঁরে রাম, দে 7. 

পাণডব অনলে জদা' ছৃঃথী ছূর্ষ্যোধন |: 
সেছুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন 7 



১৬... সাহিত্যমঞ্জরী। 
কাঁটিয়। পার্থের মুড অশ্ড্রে দিব ডালি | 
নিফণ্টকে রাজ্য তুগ নাহি শত্র লী ॥ 
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর | 
সবে যাৰ গবী লয়ে হুস্তিন। নগর ॥ 

অথব। দেখহ যুদ্ধ অন্তরে খাকিন। | 

'হর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাঁণ বরষিয়ণ॥ মঃ ভাঃ 

ভূমিকম্প । 

_ ভূতত্বিৎ পণ্ডিতের! নির্ধারণ করিয়াছেন যে, ভাপ 

বাকুল্য প্রযুক্ত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাঁগ তরল হুইয়) আছে। 

ইহার উপরিভাগ মাত্র কঠিন এবং সেই কঠিন ভাগের 

উপরি সমুদ্র, বনঃ সাগর, নদী প্রভৃতি সমুদায় অবস্থিত 

রছিয়ণছে | যদি কোন কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ এ তরল 

পদার্থের কৌন অংশ উচ্ছলিত হইয়? আন্দোলিত হয়, তবে 

_ এ অংশের উপরিস্থিত কঠিন ভীগও বলপুর্ষক উত্তোলিত 

_ হইবে এ সেই স্থানের চতুর্দিক উর্শিমান হইয়া বিলোঁড়িত 

হইতে থাকিবে | পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ তরল পদার্থে 

_ কৌন কারণে জলসৎঘুক্ত হইলেই বাষ্প জঙ্গে, সেই বাষ্প 

. উদ্দাত হইবার চে করে, তাহাতে উর্ধদিকে আঁঘাভ হয় 

এবং সেই আঘাতের বলেই পৃথিবীর উপরিভাগ একস্থানে 

স্ফীত হইয়া উঠে এবং ভাা'র চতুঙ্দিকে ভূমিকম্প জন্মে । 

রসায়নবিৎ পণ্ডিতের! কহেন, চূর্ণ বীজ, ক্ষীর বীজ, মৃদবীজ 

পরদ্ৃতি কতকগুলি খাডুখিশেষ পৃথিবীর অন্তরে নিহিত 
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আছে, তাহণতে শু জলের ম্পর্শ হইলেই অমির উৎপত্তি হয়, ও 
সেই অগ্নি তত্রত্য প্রস্তর-মৃত্তিকাদি পদণর্থকে দ্রবীভূত করে, 
এবং এঁ দ্রবপদণর্থ সমস্ত বিস্তারিত ও পরস্পর ঘর্ষিত ও 
বিলোড়িত হইয়। ভূমিকে কম্পিত করে ও স্থানে শনে 

্রস্ফুটিত হইয়া! আগ্নেয় খিরির উৎপাদন করে| লৌহচূর্ণ ও 
ন্ধক যৎকিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করত মৃত্তিক1 মধ্যে 
প্রোথিত করিয়া রাঁখিলে অপ্প ক্ষণ মধ্যে সেই ' পদার্থের 

প্রস্ফোটি হইয়। তত্রত্য চতুর্দিগবর্ত্ঘ ভূমিকে কম্পিত করে| 

এই ঘটনীদূষ্টে কৌন কোন রসীয়নবেত্ত|! কণ্পনখ করেন যে, 
শীন্ধকমিত্রিত লৌহের খনিতে জল নিপতিত হইলে গ্রস্ত" 

বিত উপদ্রব সমুৎপন্ন হয়। 

সংস্কত “অডভূত সাথীর” নীমক জ্যণতিষ ংহিতা পানের 

মতে পৃথিবীস্থ নান? ধাতুর সহিত স্থর্ধযরশ্মির সংযোগীধীন 

কখন কখন দেশ বিশেষে ভূমিকম্প হুইয়1 থাকে | 
ভূমিকম্প কেমন সময়ে হয় তাহার সবিশেষ অবধারিত ছয় 

নাই | এ পর্য্যস্ত যত ভূমিকম্পের বিবরণ পীওয়শ গিয়াছে, 

তদ্দারণ প্রীতি হয় যে, প্রীয়ই অমাবস্যা। এবং পূর্নিমা 

তিথিকে লক্ষ করিয়ণ ভূমিকম্প সমস্ত ঘটয়। থাকে; কিন্তু 

ইস বলিয়া অন্য সময়ে যে ভূমিকম্প, ছয় ন। এমত নহে. 

ভূমিকম্পের কাঁলের বিষয়ে অপর একটী ব্যাপার জান. 

গিয়াছে, উহ্ন। অধিকীংশ শীত খতৃতে অর্থাৎ কার্তিক মা 

হইতে চৈত্র মস পর্য্যন্ত এই ছয় মাসের মধ্যে ঘটিয় থাকে! 
আরও চমৎকারের বিষয় এই যেঃ নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণে 

যায় এ কয়েক মাস শ্ত্রীষ্মের আধিক্য, তথায় উল্লিখিভ 

এ ২ 
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মাস অপেক্ষা অপর ছয় মাসেই, অর্থাৎ, টা হইতে 
আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই ছয় মালেক মধ্যে অধিক সংখ্যক 
ভুম্মিকম্পের ঘটন1 ছইয়! খাকে 1 ভূমিকম্পের কালনন্বন্ধে 
অপর একটী কথ? এই যে, প্রায় একশত বৎসর অস্তর এবং 

গতি শতাব্দীর মধ্যভাবৌ অতি প্রবলতর এবং পরম অপ- 
কীরক ভূমিকম্প সমস্ত সংঘঘটন হয় 1 ১৫৫০ হ্বীষ্টাব্দে ভূমধ্য- 

সাগয়ে প্রধল ভুমিকম্প হইয়াছিল 1 ১৫৫২ গ্রীফবন্দে চীন 
দেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ছইয়শছিল | ১২৫৫ গ্রীফীব্দে লিস্বম 

মগয়ে ভয়ঙবর ভূমিকম্প হইয়াছিল | ১৮৫৩ শ্তীষটাব্দে রিও- 
 শ্ধন্ব। নগরে ভয়খনক ভূমিকম্প ছয়, এতদ্দার। পর্ধত মূলস্থিত 

আরামের মনুষ্য পশ্বাদি পর্বণোতোপরি উৎক্ষিত হইয়াছিল 
৯৮৫৯স্ীফীন্দে কুইটোও রিওবাহ্ব/নগীর ৪০৯০০ মনুষ্য-সহিত 

উক্ত কীরণে এককালে ভূমিসম হইয়াছিল | ৯৮৬৮ স্্ী- 
_ ফীবে কারাকম্ নগর দ্বাদ্শসহজ প্রাণীসহ্থিত এঁ আপ 
কর্তৃক বিন হয়| লাইসা নখীর ভূমিকম্প দ্বারা পঞ্চাশৎ 
বৎসর মধ্যে-ছুইবার বিন ছয় | চিলি দেশে কগ্নেপ্শন্ 
 মর্থর ১২০ বদরের মধ্যে ভুমি কম্পে তিনবার রঃ 

? ৃ  ছইদাছে। 8 

্ ভুমিকম্প দ্বারা কেবল গৃহ বিট এত লং নে, 
নগীরণদির ভূভাগ পর্য্স্ত ওতপ্লোত হুইয়] পক্তেশ পৃথিবী 
স্থানে স্থানে স্কটিত হয়, প্রাচীন জলোঁৎম সকল বিলুপ্ত. 
ছয়, হৃতম স্থান হইতে উৎদ সকল নির্গত হয়| প্রাগুক্ত 

স্ফুটিত, ্থাম ছইতে জল, বাষ্প, কর্ম, ধুম+ ধাতুনিঅবাঁদি 
পদার্থ অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়] কথিত আছে, ইটালী 
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প্রদেশে ভুমিকম্প দ্বারা হকুলেনিয়ম ও পম্পেয়াই 
নগর বিংশতি হস্ত-মৃত্তিকার নিক্গে প্রোখিত হইয়াছিল | 
ইংরাজি ১৮২২ অক্জে চিলি দেশের বাল্পরাঁমি নগরের 

উত্তরে ২৫ ক্রোশ' ভূষি ছুই হস্ত উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হঈয়াছিল| 
প্রায় ৪৩ বদর হুইল, কচ্ছ দেশে যে ভয়ানক ভূমি- 
কম্প হয়, তাছাতে উক্ত নগর সন্মিছ্থিত নদীর শীর্ভ ২০ ফুট 
নিমগ্ন হইয়া যায় আর তদ্ছার। ভুজনামণ নগর ও তাক্ছার 
চতুর্দিখবর্ত ভূমি নিমগ্ন হইয়। রগ্ন নামক হুদে পরিণত হুয়। 

ও তাহার এক ভাগে ৫০ ক্রোশ স্থান অতি উচ্চ হা 
উঠিয়াছিল | টি 

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীরুত, নিস যে চপ তিন 
প্রকার, উৎক্ষিপ্ত কম্পন, উর্ষিবৎ কম্পন ও ঘূর্নিত কম্পম | . 

উৎক্ষিপ্ত কম্পনে বোধ হয় যেন ভূমি ভূমি উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল1 
উর্থ্ব্ৎ কম্পনে তুমি জল-তরঙ্গের স্াঁয় বিচলিত ছয়» 
সামীন্ত ভূমিকম্প প্রায় এই প্রকারেই হুইয়াথাঁকে ) এবং 
ঘূর্মিত ব অর্থ ঘূর্নিত কম্পনে শৃ, বক্ষ ক্ষেত্রাদির স্থান টু 

পরিবর্তন হইয়া! যায়| ইহুণও নির্ধারিত হইয়াছে যে, যত . 

ভূমিকম্প হয়, সকলেরই কেন্দ্র একটী আগ্নেয় গিরি। অথবী 
অগ্নেয় শিরির প্রদেশ এবং ভূমিকম্প, এ প্রদেশ ছইতে 

আরম্ত হইয়া! চতুর্দিকে গমন করে | বঙ্গদেশ যে ভূমিকম্প হয়ঃ 
তাহার কেন্ুস্থান জাবা দ্বীপে | দ্বীপে অনেক আণগ্নেক্ক 
গিরি আছে» এবং যে সময়ে দেই গিরির অগনু মযৎপাত হয়ঃ 

. সেই সময়ে আমাঁদিশের, দেশপর্য্যস্ত ব কিং পিয়া উঠে. এই | 

| জনই এই দেশের ছিব পুর্বদিক হইতেই সঞ্চারিত, ও 
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হইয়। খাকে | বাক্কুনে যে ভূমিকম্প হইছিল তাহ জাঁবা 
দ্বীপ হইতে সমাগত হইয়াছিল, কিন্তু পেশোয়রের ভূমি 
কম্পের কেন্দ্র তাহার দক্ষিণপশ্চিম ভাঁগে অবস্থিত। এ 

গতির বণ কম্পোর্ষির বেগ কোন কোন স্থলে পরিমাণ কর1 
শিযাছে। কোথাও কোথাও উহু? প্রতি মিনিটে ১৬ মাইল 
পথ ঠা করে| ভূমিকম্পের গতি অর্ধদ1 এক প্রকার হয় 

না, কখন কখন স্থির সলিলে লোক নিক্ষেপ করিলে যে তরঙ্গ 
উৎপন্ন হয়, তদ্রপ সর্ধত্র সমভাবে বিস্তৃত হয়| কখন বা 

ইহার গতি অগুঁকাঁরে পরিব্যাপ্ত ছয়, এবং কখন কখন 

উহা! অপ্প পরিসর-অতি দীর্ঘ স্থান ব্যাপিয়! একদিগে 
অগ্রগামী হয়| 

ভূমিকম্পের স্থিতিকাল অত্যপ্প, বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত 

গ্রাবল, তাহার স্থিতি ততই অপ্প হয়| অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কম্পন 
এক বিপল কালের মধ্যেই নিরস্ত হয়| কৌন কোন স্থলে 
ভূমি কিয়ৎকাঁল আস্থে আস্ছে কম্পিত হইয়া পরে এক বার 
_ অতি সবলে কম্পিত হয়, কিন্তু অত্যন্ত অনিষউকর ভূমিকম্প 
একফালেই ঘটিয় থাকে, তৎপূর্কে প্রীয় কোন জ্বপ্প কম্পন 

হয় নী ভূমিকম্পনের সময়ে পৃথিবীর মধ্যে গতীর ধ্বনি 
হইয়া থাঁকে। উত্ত ধ্বনি মেঘের গর্জনবৎ কিন্বা দূরাগত 

_ কামানের ধনির ন্যায় বোধ হয় | -ভূমিকম্পনের সকল সময়ে 
যে শব্দ আত হয় এমত নছে,কোঁন কোন ভুমি ক. স্পেশবশ্রুত 

ছয় না, অপর কোন কোন স্থলে পৃথিবীর গর্তে পুনঃ পুনঃ 
অতি ভীম নিনাদ আকর্নিত হইয়াছে, অথচ . তৎসহ কোন 

ভূমিকম্পের অনুভব হয় নাই | ইতিব্বত্ত পাঠে ইহাই উপলব্ধ 
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ছয় যে, পৃথিবীর ূর্বান্ধের সর্বত্রই ভূিকমপব্যাপার প্রা 

সমান সংখ্যায় টিয়া থাঁকে। এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথ- 
মার্ধে ইউরোপে যে যে দেশে যতবাঁর ভূমিকম্প হইয়া 
শিয়াছে, তাহ! নিগ্নে উল্লিখিত ইইল | স্ুইজর্লগ এবং রীণ 

নদীর আবাঁহিকা মধ্যে ১৭৩ বার), বরীটিন্ দ্বীপপুঞ্জ 
১১০ বার ) নরওয়ে, কইডেন্, ও আইদলও মধ্যে ১১৩ বার 

ফান্স, বেল্জিয়ম্ এবং হলগু মধ্যে২১১ বার , ম্পেইন্ এবং | 

পট্টুশেলের মধ্যে ৮& বার? ডেনুব নদীর আবাছিকা! মধ্যে 
৪৭৮ বার; গ্রীল এবং সিরিয়ার মধ্যে ১৫০ বার | রি 

পৃথিবীর পশ্চিমার্দের বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্প সংখ্যার 

অস্তরত1 ইহ। অপেক্ষা অনেক অধিক হয়| এ সময়ে অর্থাৎ 

এই শতীব্দীর প্রথমার্দের মধ্যে কাঁনেড1 এব ইউনাইটেড রা 

দেশে ৫৯ বার, মেক্সিকো এবং মধ্য-আমেরিকায় ৩০ বার 1 

আণস্টিলী দ্বীপপুঞ্জে ১৮ বার) চিলি এবং লাপ্নেটা স্রীপ-... 
পু ১৭৫ বার ভূমিকম্প হইয়াছে । রা ্ 

যদিও ভিন্নং দেশীয় ভূমিকম্পের সংখ্যা পরম্পর নিতান্ত | ৃ ঃ 

বিভিন্ন নণ হউক, তথাপি দেশভেদে উহার. প্রাবল্দোর : 
অত্যন্ত তারতম্য হইয়া! থাকে | আইসলগ, স্পেইন, পরুন 

গ্নেল, ইটালির দক্ষিণীংশ, ভূমধ্যসাথরের পুর্্বদেশ, কাদি- 
ফর্রিয়ার দক্ষিণদিকস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদাঁয় উপকূল ৯ 

এবং প্রশীস্ত মহাসাগরের পুর্ব পশ্চিম উত্তয় উপকুল সমু: 
দায় এই সকল স্থানে ভূমিকম্পের প্াবল্য অধিক। 

১১. 



১২ সাহিত্য | 

প্রমীলা বীররসে উদ্দীপ্ত হয়] বীরক্ত্রীর ন্যায় 

উৎসাহ বাক্য প্রদান করিতেছে | 

*পশিব নগরেও 

ফট কটক কাঁটি, জিনি সুজ বলে, 
রঘু্রেন্ঠ, এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম, 

. ক্মতুবী মরিব রণে-য) খাঁকে কপীলে ! 

দীনবকুল-সম্ভব1 অমর) দখনবী; 
দখনবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 

দ্বিষত শোৌপিভ--নদে, নতুবা ডুবিতে । 

অধরে ধরিলেশ মধু ১ গীরল লৌচনে, 

অধমর); নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে £ 

চল সবে হেরি রাঁধবের বীরপনা। 
দেখিব, যেরূপ দেখি শুর্পণখ। পিসী, 
মাতিল। মদন মদে পঞ্চবড়্ী বনে, 

.. দেখিব লক্ষণ শুরে নাগপাশ দিয়া, 

বাঁধি লব বিভীষণে রক্ষঃ কুলাজারে, 
দলিব বিপক্ষ দল ম'তঙ্গিনী যখা 

 মলবন | তভৌমর। লে? বিহ্বাৎ আকুতি ১ 

. -বিছ্যতের গীতি চল পড়ি অরি মাঝে! 

. মীতঙ্গিনী মুখ যখ? মত মধুকালে ! 
স্থযুণ্ডমালিনী সখী ( উগ্রচণ্ড। ধনী 1) 
কোঁদগ্ড টহ্গারি রোষে কহিল হুঙ্কারে, 
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উঁকি শী আন হেখা! তোর সীভাঁনাথে-- 

ধর্বর 7 কে চাঁছে ভোরে তুই ক্ষুপ্রজীবী ! 

লাছি মারি অস্ত্র মের! ডোর সম জনেঃ 
ইচ্ছায় ! শৃণাল মহ সিংহী কি বিবাদে ! 

দিনু ছাড়ি; প্রধণ লয়ে পল" বনবাঁসী 1 

'কি ফলদ বধিলে তেখরে অবোধ ?যাচলি। 

ডাঁক সীভানাঁথে ছেখাঃ লক্ষ্যণ ঠাঁকুরে, 

বাক্ষন-কুল-কলঙ্ক, ডাঁক বিভীষণে 

আরিন্দম ইক্ঞজ্িৎ প্রমিলগ সুন্দরী 

পত্বীকীর 7 বাহুবলে প্রবেশিষে একে 
জঙ্কাপুরে পৃতিপদ পৃজিতে যুবতী ! 

কান যোধ সাধ্য, খুট বোঁধিতে তাহারে ! 

মে নাং বং1 

৪ 

সৌর জগৎ। 

অধুনাতন ইউরোপীয় জ্যোতির্র্বিদের। এই অখগুনীয় 

দৈদ্ধাস্ত করিয়ীছেন বে; ব্রঙ্ষাণ্ডের যে খণ্ডে আমর? বাজ 

করি, স্থর্যয ভাহার কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যবর্তী | আর কতকগুলিন 

শ্রছ, উপগ্রহও ধূমকেতু তাহার চতুর্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ 
করে 1 হৃর্ধ্য শ্রহ মধ্যে পরিগণিত নে যাহার? সর্ষের 

চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহীরাই গ্রহ | পৃথিবীও বুধ, শুক্র 
প্রভৃতি শ্রুছের ন্যায় যখ! নিয়মে স্থৃষ্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 

করে, এই নিমিত্ত উহ্ণাও গ্রহ মধ্যে পরিগণিত 1 আর, 



১৮৪. 

যাঁছাঁর। কোন গ্রহের মুর গ পরিভ্রমণ করে তাহাদিগকে 

উপগ্রহ ও দেইনেই গ্রহের পাররপার্ষিক বলে | চন্দ্র পৃথি- 
বীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত চন্দ্র স্বতন্ত্র গ্রহ 

নহে, ইহা] এক উপগ্রহ, পৃথিবী গ্রহের পারিপার্শ্বিক মাত্র | 
এই গ্রহ .ও উপগ্রহ ব্যতীত শতাধিক ধুমকেতু অতি 

প্রচণ্ড বেশে হুর্ধ্যকে পরিভ্রমণ করে। স্থর্ধ্য ক্বয়ং জোখতি- 
ম্মান্। আর গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি ঘে সমুদায় লৌক হৃর্য্যকে 
পরিভ্রমণ করে, তাঁহার] স্বয়ৎ জ্যোতির্বকিশিষ নহে, স্থ্য্ের 
আলোকপাত দ্বার) এ রূপ প্রতীয়মান হয়। এমন মনো- 

হর যে চন্দ্র সেও সুর্ষ্যের কিরণ প্রাপ্ত ন। হইলে তাহার কিছু 
মাত্র শোভা খাকিত না|. .. 

 স্থ্য্য ও তাহার চতুর্দিকে যে সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধুম- 

কেতুগণ পরিভ্রমণ ফরে তৎসমুদায়কে দেঁরজণৎ বল" 
যায়| গ্রাছণণ যেমন ৃ্যকে পরিভ্রমণ করে, স্থ্ধ্যও সেই রূপ 

 জমুদ্ণায় গ্রছ, উপশ্রহ ও ধুমকেতুকে সমভিব্যাহারে করিয়! 
অন্য এক নক্ষণ্রকে পরিভ্রমণ করে । এই পৃথিবী ও গ্রহণণের 
 অন্বন্ধে যেমন কূর্ধ্য, সুর্য্যের সম্বন্ধে সেই নক্ষত্রও ভদ্রপ। 
সমুদায় মৌরজধৎ অধিশ্রান্ত প্রচণ্ড বেগে চলিতেছে নিমে- 

। ষের নিত স্থির নছে| ইঝ়ুরোপীয় ইদানীস্তন জ্যোতি- 
 বি্বদেরা ্ রায় এক প্রকার স্থির করিক্লাছেন থে, ধে সকল 
নক্ষত্রের প্রভা চঞ্চল তাহারা এক এক ্্া। অর্থাৎ স্যসম 
একএক জ্যোতিষ, নিজে তেজোময় এবং একএক জগীতের 

_কেজ্দ্ভৃত (এই অপরিচ্ছির বিশ্ব 'মধ্যে আঁমীদের এই সৌর 
তের য় কত জগৎ আছে, তাহার ইয়া কর! কাঁহা- 
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রও সাধ্যনছ্ছে, এবং উহ্থার! সেই মঙ্গল স্বরূপ প বিশ্বপীতার 

প্রশ সনে স্বস্ব স্থানে নিয়ত কাঁল স্থিতি করিতেছি; কণা 

মাত্র হার নিয়মের বহি হইতে পারে না! ১ 

মধ্যান্ দির 1 ৰ পদ্যমালা। 

এখন উঠিয়া রবি মাথীর উপর | 
বরিষিছ গর্তে বুঝি খবতর কর ॥ 

নীচের স্বভাব তব উচ্চ পদ পেয়ে | .. 
আপনার পরিণাম নাছি দেখ চেয়ে ॥ 
নীচ পদে জন্মি ক্রমে উঠিয়াছ শীরে | 
নামিতে হুইবে নীচে পুঅও ধীরে ধীরে ॥ 
এখন দহিছ সব পদ-মদতরে | 

প্দহার' ছয়ে লাজে ডুবিবে সাশীরে ॥ 

তৌমার প্রতীপে রবি নীছি করি ভয় | 
িপ্ধকর ব্ৃক্ষছাঁয়] ব্যাপ্ত দেশচয় ॥ ৃ ্ 

বসিলে তাহার তলে করিবে ব্যজন | 
ঘ? কিছু হয়েছে ক্লান্তি ছবে নিবারণ ॥ 

, কিন্ত যে হৃদয়ে বন্ছি তুষানল প্রার | | 
ও জ্বলিতেছে ধিক ধিকৃ দিছে আমায় ॥ 

| খুজিলম কত দেশ বন উপবন। রা যারা 

 কোখাওত এ তাঁপ ন1 হোল নিবারণ ॥ 
| কোথা! সেই শৃম্তি-তক স্পর্শি যার ছায়া / 

শীতলিবে আমার এ দদ্ধীতৃত কায়া ॥ 
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এই সকল ব্বত্ ব্যতিরিক্ত অন্য এক রৃত্ত ভূম্ল পরি- 
বৈউন পূর্বক তির্যযকৃভাঁবে উত্তর ও দক্ষিণ অযনাস্তরতে লগ্ন 
ছয় ও পঁনরক্ষবৃত্তোপরি ছুই স্থানে তীহ্থার সম্পাত হয়, 

তাহার নাম ত্রণন্তিতত্ত বা রবিমার্ঘ। পৃথিবী হইতে বোঁদ 
ছয় যে সৃর্য্য এই ক্রান্তিৰত্তোপরি ভ্রমণ করিতেছে; বন্ততঃ 

ইছাই পৃথিবীর বার্ষিক গতির পথ, যাস্থাকে পৃথিবীর কক্ষ 
কছে। ত্রান্তিরত্ত নিরক্ষত্বত্তের উপরে বক্রভাবে পতিত 
ছয়। এবং এই ভুই বৃত্তের সম্পাত স্থানে ২৩২৮ পরিমিত 
কোণ জন্মে । ত্রান্তিরাত্তের সহিত পরিধিব্নত্তের ষে ছুই স্থানে 
সম্পাত হয়, তাহার একটিকে বিষুবপদদ্বয় ও অপরটীকে 
মহাবিষুব পদ কছে। যৎকালে ্ধর্ধ্যকে বিষুবপদদ্ধয়ে উপ- 

স্থিত হইতে দেখা যীয়, তখন দিনমান ও রাঁত্রিমীন সমান 
ছয়। সম্বমরে এই ছুই ক্রান্তিপাত অথব) বিযুবপদে স্থার্ধা 

 ছুইবাঁর উদয় ছয় ঃ এ নিমিত্তে বৎসরের মধ্যে ছুইবার দিন- 
যান ও রখত্রিমান সমান হইয়। খাঁকে। 

' নিরক্ষবত্তের সমীস্তরাল এবং নিরক্ষরত হইতে ক্রমশঃ, 
রি রগ দশ অংশ অন্তরে, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বৃত্ত কম্পিত হয় 

তাহাদিগকে অক্ষত্ৃত ব1 অক্ষনমান্তরীল কছে। নিরক্ষর 
-. হইতে পৃথিবীর কৌন এক স্থানের দূরদ্রপরিমাণকে অক্ষ 
_ কছে। এ স্থান নিরক্ষের উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষাস্তর 
এবং দক্ষিণে ছইলে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর বলা যায়। পৃথিবীর 
_. পৃষ্টে আর কতকগুলিন অর্দরত কপ্পন! কর] যায়, তাহার 

প্রত্যেকে নিরক্ষরৃত্তকে ল্বভাবে ছেদ করে এবং এক মেক 

হইতে অপর মেক পর্ম্যস্ত আয়ত, তাহাদিগকে মাধ্যান্ষিক 



গোলাপ । রি ১৮ | 

রেধা বা ক্রাখিম! কছে। অক্ষর ও ভ্রাঘিমী রেখা; ইন 
মত পৃথিবীর সকল স্থানেই কম্পনণ করা যাইতে পারে। 

জ্যোতির্বতার। স্ব স্ব দেশীয় কোন স্থান বিশেষের 
মাধ্যাত্রিক রেখা অবলম্বন করিয়ণ তখ। হইতে দ্রীঘিমণ অর্থাৎ | 

দেশন্তরের দুরত্বণণন" আরমন্ত করন ভারতবর্ষের জ্যোতি- 

রেভ্তার লঙ্কা ও উজ্জয়িনী এবং ইতরাজের শ্রিনুইচ, ও 
ফরাশীশের] পারিস নগরের মাঁধ্যাহ্িক রেখ] হইতে দভ্রাঘি- 
মার গণন। করেন| এই মাধ্যাত্িক রেখাকে খগোলবেত্ার" 

প্রাথমিক মাধ্যাতিক কছে| প্রাথমিক মাধ্যাহিক বা দ্র ঘিমা 

রেখণ হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্বে দ্রাঘিমীস্তর কছে | 
এ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘিমীব পুর্বে হইল পুর্ব ভ্রাধিমাস্তর 

এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম দ্রাধিমাস্তর বল? যায়। অক্ষ, 
দ্রাধিমান্তর উভরই জানিলে পৃথিবীর নকল স্থানই, নিরপণ 
করণ যাইতে পারে। 

গোলাপ | 

কিবা মনৌলোভা' শোভ! ধরেছ, গোলাপ! রি 
হেরিলে উছণর রূপ যায় মনস্তাপা। | 
কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য প্রস্ক টিত হলে | 

সুবর্ণ বিবর্ণ হয় প্রতি পলে পলে ॥ 

ক্রমশঃ মলিন হয় সুন্দর বরণ। 

অবশেষে শুষ হয়ে ভূতলে ভূতলে পতন ॥ 



১৬০ সাহিত্যম্ীরী। 

এমন সেৌবনার্ধ্য বিধি কেন্ন ছরে লয় | 
সময় হইলে দেখ কিছু নাহি রয় ॥ 

. খদিও হারায় জপ দণ্ডেকের পরে |. 

তথাপি প্রতুত্ব আছে অন্য ফুলোপরে ॥ 
যখন উহার দল বণয় শুকাইর] | 
সৌন্দর্য্য তখন সব ফেলে ছণরণইয়া ॥ 
এমন দশায় দেখ কিবা চমহুকীহ | 

করিতেছে নিরন্তর স্তশীন্ধ বিস্তার ॥ 
শুকালে গৌলাপ দল নাছ্ছি যায় চেনব | 
আব্বাণে গেখলনপ বলে জানিবেনণ কে না ॥ 

সেই রূপ মাঁমবের জীবন যেধবন | 
মাহি খাকে ধন কিন্বা? আত্বীয় স্বজন। 

সময় হইলে সব বিনাশিত হয়| 
তখন উহ্হার আর কিছু নাহি রয়॥ 
গোলাপের মত নর হয় স্মশোভিত। 
গোলাপের মত ক্রমে ছয় বিকশিত ॥ 
গোঁলীপের মত কর সুগন্ধ বিস্তার ॥ 

মৃত ছলে থাকে যেন নীহি যায় আর ॥ 
অতএব শ্লাঘ নাহি কর কদাঁচন | 

_ যেছেতু অনিত্য জেনে! জীবন যেখবন ॥ 
এই, জন্য ধর্ম পথে সদ1 দাও মন | 

খাাফিবে নয়ত? সব নিয়া পতন ॥ 



রসায়ণ। ই 

রূসায়ণ। 
পূর্বতন পণ্ডিতের মনে করিতেন যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, 

মকৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভৃত হইতে বিশ্বদংদীরস্থ ফাঁবতীয় 

পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অধুনীতিন পদার্ঘবিৎ পণ্ডি- 
তেরা উচ্নাদিশীকে ভেঠতিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না 
ভীহাঁর]। নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বায়ুঃ 

সলিল ও পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের পরস্পর সংযোৌগৌ উৎ- 
পন্ন হইয়াছে ঘে দ্রব্যকে বিযুক্ত করিলে ছুই কিশ্বা তদ- 

পেক্ষা অধিক ভিন্ন জাতীয় পদার্থ প্রাণ্ড ছওয়ণ যাঁয়ঃতীছী- 
দিকে যৌশিক পদার্থ বল? যাঁয়, যখ1-জল, বায়ু ইত্যাদি | 
যে দ্রব্যকে বিযুক্ত করিলে ছুই কি ততোইিক পদার্থ উৎপন্ন 
হয়, তাহাদিগকে কঢ় পদার্থ বলে, যখা-ন্ঘর্ণ, রৌপ্য, . 

পারদ সী, তাঁঅ। লৌহ, রঙ্গ, শীন্ধক, অঙ্গারক ইত্যাদি 
মোলিক পদীর্ঘ দ্বিবিধ, ধাতু ও উপধাতু । যে সকল মৌলিক 
পদার্থ চীকৃচকাশালী এবং তাপ ও তড়িতের পরিচালক 
তাহাদিগকে ধাতু কহে )-আর ধাতু ভিন্ন যেলিক পদার্থ" 
গুলিকে উপধাতু বলে*1 ধাতু আকরে প্রাণ্ত ছওয়ণ ঘায়। 
আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র ছুই প্রকার ধাতু পাওয়া! যায়! 
ধাতু যখন ন্বমভাবতঃ নির্দেষ হয় তাহাকে বিশুদ্ধ কছে, 
আর যখন অন্য বস্তর সহিত মিশ্রিত থাঁকে তখন ভাহীকে 
বিমিশ্র বলে। 

. ক 

* অন্রজান, অবদান? যবক্ষারজান, অঙ্গারক, হরিতক)পুতীক 
অরুণক, কাঁচাস্তক, গস্ধক, উপণান্ধক, অনুপগন্মক, পরম্ছরক, টঙ্গ- 
এ দ, সকতাপ্রদ । 



কহ সাহিত্যমঞ্জরী | 

অজ্জাঁন। 

আপ নার জলের উৎপাদক বলিয়? 1এই মূল পদার্থচীর 
মা অজ্জান হইয়াছে | অক্ভাঁন বায়ু বর্ণবিহীন, স্বাদ রহিত 
ও খন্ধশূন্য | ইহাকে কেহ এপর্য্তস্ত তরল করিতে পারে 

নাই। বায়ু অপেক্ষা অজান প্রায় ১৪৫ গুণ লঘু। ইহার 

তুল্য লঘু পদার্থ আর ভূমগ্ুডলে দৃষ্টিগোচর হয় না, এই 
জন্য যাহার ব্যোমযানে শূন্যেপরি গমন করিয়া থাকে, 
তাহার! এই বায়ু ব্যবহাঁর করিয়া থাকেন। অক্জান দাহ্ক 
নছে, কিন্ত দীহ্) ইহাতে প্রাণীর জীবনপোঁষক শক্তি 

নাঁই| তড়িৎ দ্বার] জলকে বিযুক্ত করিলে বিশুপ্ধ অক্তান 
উৎপন্ন হয়| পাঁচশত গ্রেইন চূর্ণ একট1 বোতলের মধ্যে 
রাঁখিয়1 তাহাতে তিন আঁউন্ম জল ও এক ডাম শন্ধক দ্রাবক 

প্রদশন করিলে অজ্ান উৎপন্ন ছয় | অক্জান ও অক্জীন 

যো ভয়ঙ্কর তাপ উৎপন্ন হয়। ছুই ভাগ অক্জান এক 

ভাগ অশ্লজীন, একত্র করিয়! তাহাতে বিছ্যতীয় স্ফুলিল 
কৌন প্রকাঁরে স্পর্শ করাইলে ব্ন্ুকের ন্যায় শব্দ উৎপন্ 

হয়| অক্জান বাস কোন একটা স্কুপ্র পাত্রে পুরিত করিয়া 

তাহার মুখে দীপ শিখা প্রবিষ$ করিস দিলে, তাঁহণ তৎ- 

ক্ষণাৎ জ্বীলিতে খাকে, কিন্ত চাহ শীখা অত্যন্ত প্রভা- 

| শালী হয় ন1] 
০ 

অশ্লজান বায়ুর বর্গ ব্বাঁদ ও গন্ধ নাই) অক্জান অপেক্ষা 



 অগ্জান। ১ঞতে 

অন্রজান ১৬ গুণ ভারী, অর্থাৎ অজ্ান বায়ুর গুকত্ুর 
একক দ্বার! নির্দেশ করিলে? অশ্জানের আপেক্ষিক 

গুকত্ব ১৬ হয়| ইন্থীকে এপর্যন্ত কেহ তরল করিতে পারে 
নাই| যৈবাযুরাঁশি পৃথিবীকে পরিবেষটন করিয়! রছি- 

যাছে, এই অক্জান বায়ু তাহার পঞ্চমাংশ' |. অজ্জজান 

বাস্তু ব্যতীত আমরণ এক মুহূর্ত জীবন ধাঁরণ করিতে সক্ষম 
হইতাঁম ন1) এই জন্য ইহাকে প্রীণবাঁয়ু বলিলেও বল! 
যায়| এই বায়ুর দছন ও জীবন পৌষণ শক্তি আঁছে। এই 

বাঁয়ুকে আমর] নিংশ্বাস দ্বারা! শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া 
প্রীণ ধাকণ করি এবং ইহার দ্বার। শোৌণিত আরক্তিমবর্ণ 
হইয়া থাঁকে| গন্ধক, লৌঁহুময় তাঁর প্রভৃতি অব্রজানের মধ্যে 
রাঁখিলে স্বতেজে দগ্ধ হইয়। থাকে | নান] উপায়ে এই বানু ৃ 

উৎপন্ন হুইয়। থাকে | তড়িৎ দ্বার! জলকে বিষুক্ত করিলে 

অস্জাঁন উৎপন্ন হয় | মেদ্গনিক অক্জীন লেধহময় বোতলে 
করিয়। উত্তপ্ত করিলে অস্জান নির্ঘত হয় | লেহময় বোঁত- 
লের মধ্যে সৌর চূর্ণ রাখিয়! এ বোতলের মুখ বদ্ধ কর,পরে 

_ তথায় একটী সক নল প্রবিষ করিয়। বোতলগী উত্তপ্ত 
করিলে এ নল দিয়। অন্জীন নিংন্হত হয়| পটাসিক কলরেট 
উত্তপ্ত করিলে অশ্নজান উৎপন্ন হুইয়1 থাঁকে | স্র্ধ্যালোকে 
বৃক্ষাদির সরস পত্রীদির দ্বারা বামুস্থ আঙ্গারিক অনের 

বিযুক্ত হইলে অশ্জাঁন উৎপন্ন হইয়া খাঁকে | 



৪ সাহিত্যমন্রী। 

 পদীর্ঘবিদ্যা। 
শকপসপরসপশত 

_ ইন্জডরিক্স দ্বার] ষে সকল বস্ত্র প্রত্যক্ষ কর যাঁয়, ভাঙা 
দিশকে জড়পদার্থ কছে। যে শস্ের দ্বার এ সকল জড় 

পদার্থের তত্বান্বশীলন হুইয়] থাকে, তাহাকে পদার্থ বিষ্ঠা 

কছে। 

. পদার্থ বিষ্ঠা ছুই অথশে বিভাজিত হইয়া খাক| 

ইচ্ছার যে অংশে জড় পদার্থের প্রকৃতি নিন্শত হয়ঃ তাহাদক 

প্রাক়তিক ইতিরতত কছেঃ অর যে ভাগ পাঠ করিলে ওর 

তিক কার্ধ্য বিষায় জ্ঞান জন্মে, তাহাকে, প্রাককৃতিকবিজ্ঞ'ন 

কষছে । প্রারুতিকইতিরত্ত ও প্রারকতিকবিজ্ঞান উত্তয়ই তিল 

ভিন ভাঁগে বিভাজিত হুইয়| খাঁকে। প্রারতিকইতিরাভের 

যে ভাঁগে অঙ্সপ্রত্যঙ্গবিরছিত জড় পদার্থের বিবরণ 

 খাকে, তাহাকে খনিজবিদ্ঠ কহে। উহ্বার যে ভাগে অঙ্গ- 

 প্রত্ঙ্গবিশিষ কিন্তু ম্বেচ্ছাগতিশক্তিবর্জিত জড়পদার্থের 

র্ণন ও বিবরণ খাকে, ভাঁহাঁকে উদ্ভিজ্জ বিদ্তা। কছে | আর 

যে ত্বাঁগে ন্বেচ্ছাখতিশক্তিসম্পন্ন জড় সঘন্ডের বিবরণ 

বর্নিত খাকে, ভাঙ্াকে প্রাণিবিদ্তা' কহে! 
-. প্রীক্কৃতিকবিজ্ঞানের ঘে ভাঁখে জড়ের প্রকৃতির কৌন 

বিকার না জন্মিয়! অর্থাৎ বস্তুর 'আস্তকিক কোন ভাবের 

পরিবর্ত না! ঘটিয়। কোন প্রারুতিক কাঁ্ধ্য উৎপন্ন হয়, 

ভাহণকে বাহবিজ্ঞান কছে 1 এই বাহ্যবিজ্ঞাম ছয় প্রকার, 

+-যজ্্রবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞীন; বাস্ুবিজ্ঞীন, শব্দবিজ্ঞীন+ 



পদার্থ বিদ্যা | ১৬৫ 

ভাঁপবিজ্ঞাঁন ও দৃষ্টি বিজ্ঞান | প্রাক্কৃতিকবিজ্ঞানের যে ভা 

বন্তর প্রকৃতির বিকাঁর জন্মিয়! কৌন প্রারুতিক কার্য উৎ- 

পন্ন ছয়, তাহাকে রাঁসাঁয়নিকবিজ্গান কছে | এই বিজ্ঞান 

হই প্রকার, অব্যুঢুপদার্থ রসায়ন ও ব্য়পদার্থ রসায়ন | 

আর যে ভাগে সজীব পদার্থের শরীরগত কার্য অর্থাৎ 

সজীব পদার্থ সমন্তের শরীরে যে সকল রাসায়নিক বণ 

অতি রাসায়নিক কার্ধা লক্ষিত হয়) তাহাকে শারীরবিজ্ঞা 

কছে | শীর'র বিজ্ঞান ছুই প্রকার, উদ্তিজ্ঞশারীর ও প্রাশি- 
শার*র। 

জড়পদার্থের ইন্ড্রিয়গ্রাহ্যগ্খণ ভিন প্রকার, ভশ্মধ্যে 

অণরুণ্ডিকে একটী প্রধান গুণ বলিতে হইবে | ইহার আর 
একটি নাম বিস্তুতি; কাঁরণ পৃথিবীতে এমন কোন বন্ব 

নাই, যার বিস্তার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেখ নাই| 

আর একটী গুণের নাম স্থিতিবিরোঁধ অর্থাৎ পদার্থটী 

যে শ্ছধাোনে থাকে, সেই স্থান কদ্ধ করিয়া বাখে, স্ুতরাঁৎ' 

ছুই'ী দ্রব্য কোঁন রূপেই এক সময়ে এক স্থানে অবস্থিতি 

কবিত পারে না। আকুতি ও স্থিতিবিরোপ এই ছুই গুণকে 

জড়ের স্বতঃ সিদ্ধ গুণ কহে, অর্থৎ আমর) এক প্রকার 

নৈসর্থিক সংস্কার স্বারী এ সবন্তর গুণ আছে বোঁধ করিয়া! 
থাকি । জড়ের-দ্বিত্ীয় প্রকার গুণের নাম পরীশক্ষাসিদ্ধগুণ, 
করগাঁম্থতঃসিদ্ধ গুণের মত উহা সহজে বোধগম্য হয় না| 

জড়ের -শ্ডিতিবিঘ্বোধাগুণের দ্বারা ইহ যে স্থানে থাকে" 
১হই স্থান কদ্ধ করিয়] দ্বীখেঃ কিন্তু আমরণ কোন বল 

$/য়াগ করিয়া উহ্নাকে পূর্বস্থান চ্যুত করিতে পাবি। 



৯৬. সাহিত্যমপ্তরী। ।. 

 জড়ের- . তৃতীয় প্রকার গুগের নাম অনুমণনসসিদ্ধ গণ, 

অর্থাৎ এই সকল গুণ কল্পনণ করিয়া লওয়ণ হয় | আকর্ষণ 

জড়ের এ্রকটী অনুমানসিদ্ধ গুণ | আকর্ষণ ছয় প্রকার, মাধ্য।- 

বর্ষণ যোখাকাকর্ষণ, কৈশিক আকর্ষণ, রাসায়নিক আকর্ষণ, 
চৌঁশ্বকাঁকর্ষণ ও ভাড়তাকর্ষণ। ইহ্থার মধ্যে যোগীকর্ষণ ও : 
মাধ্যাকর্ষণ এই হ্ইটী প্রধান| ঘে গুণ থাকাতে একটী বস্ত্র 

নন অংশে বিচ্ছিন্ন 1 হুইয়1 একত্বিত হইয়1 থাকে, তাঁহাকে 

যোন্লীকর্ষণ কছে | অর যে গুণের দ্বারণ দুরস্থিত বস্তু সকল 

পরস্পরের দ্বার? আক্কষ্ট হয়, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কছে। 

ছুই খাঁনি কাচ যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই ছুই-. 

 স্বীকে বিভিন্ন করিবার নিমিত্ত কিথি বল প্রদানের আব- 
শ্যক করে | সেই কাঁচের একত্র থাকিবার আঁশয়কে যৌখী- 

কর্ষণ কহছে। মাধ্যাকর্ষণের যোগীকর্ষণ হইতে এই প্রভেদ যে, 

উচ্ছ একটী বন্ত যত দূরে থাকুক না কেন তদুপরি তাহার 

_কার্ধ্য হইতে থাকে! মাধ্যাকর্ষণ স্বর চন্দন নিজনিজ 

থামে রহিয়ীছে। কোন একটা বস্তকে উর্ধে নিক্ষেপ করিলে 

লিঙ্গ সয়া রে হয়, ০ বীর মাধ্যাকর্ষণ 

পি সং" পপিশিপািশতশ | 
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